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Openingstijden Centrale Balie gemeentehuis aangepast. 
U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.zandvoort.nl. 

Lees verder op pagina 14
Gemeente Zandvoort

Jaarwisseling
rustig verlopen

‘Het massale geweld 
verplaatst zich steeds 

meer richting 1 januari 
in de Noordzee’

De Mannetjes

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

SEA OPTIEK declareert (indien 
gewenst) voortaan uw ziektekos-

tenvergoeding rechtstreeks!!
Uw vergoeding wordt dan direct 

van uw factuur afgetrokken en zo 
kan het zijn dat u (bijna) niets 

hoeft te betalen voor uw 
nieuwe bril, glazen of lenzen!
Laat ook uw vergoeding door 

ons nakijken en profiteer!

De 53e editie van de Zandvoortse Nieuwjaarsduik werd voor wat betreft aantal 
deelnemers die dinsdag meededen een groot succes. De verwachting van de orga-
nisatie, dat het een recordaantal deelnemers zou trekken, is helemaal uitgekomen:  
3.400 deelnemers hadden zich ingeschreven. Het juiste aantal deelnemers zal waar-
schijnlijk nooit naar boven komen, want ook dit jaar hadden een vrij fors aantal duikers 
zich niet bij de organisatie gemeld.

Ruim 3.000 enthousiastelingen doken samen het nieuwe jaar in

Recordaantal deelnemers Nieuwjaarsduik 2013

Zandvoort mocht zich op de 
eerste dag van het nieuwe 
jaar trouwens koesteren in 
een lekker zonnetje waar-
door de luchttemperatuur 
‘te doen’ was. Het zeewater 
werd door deskundigen ‘ge-
schat’ op circa 8°C en dat is 
ook wel eens lager geweest. 
Al deze ingrediënten werk-
ten mee aan het nieuwe 
recordaantal deelnemers. 
Opvallend was dat er dit 

jaar veel minder kijkers op 
de boulevard stonden dan 
de afgelopen drie jaar.

De organisatie had ook dit 
jaar weer oog voor een goed 
doel. Die organisatie wilde 
echter niet meewerken en 
dus moest er snel een ander 
goed doel worden gevonden. 
Dat was in feite niet zo moei-
lijk. Organisatoren Michael 
Kras en Milo Gerritsen be-

sloten om de Zandvoortse 
Reddingsbrigade (ZRB) toe-
stemming te geven om te 
collecteren en dat werd ui-
teraard met beide handen 
grif aangenomen. Hoeveel 
er is opgehaald, is bij het ter 
perse gaan van deze editie 
nog niet bekend. 

Het is overigens voor de hand 
liggend dat aan de ZRB werd 
gedacht. Ieder jaar staan 

Zandvoort kende een
rustige jaarwisseling 

De jaarwisseling 2012/2013 is wellicht de rustigste in jaren 
geworden. Zowel de politie Kennemerland, dieoverging naar 
het nieuwe politiekorps Noord-Holland, als de brandweer 
hebben zo goed als geen ernstige meldingen ontvangen.

Weliswaar moest de brand-
weer twee keer in Zandvoort 
uitrukken voor een brand-
melding maar die bleken 
achteraf reuze mee te val-
len. De eerste was een mel-
ding van een brand nabij de 
Oranje Nassauschool, en de 
tweede was een melding 
van een buitenbrand in de 
Flemingstraat in Nieuw 
Noord. Vanuit de politie zijn, 
voor zover bekend, geen   ge-
komen.

Opvallend was de enorme 
hoeveelheid, vaak schitte-
rende vuurwerk dat na de 
jaarwisseling werd afge-
stoken. Als men Zandvoort 
vanaf een wat hogere positie 

kon bekijken vielen vooral de 
vuurpijlen op. Prachtige fon-
teinen van vuurwerk werden 
waargenomen, en dat zal 
best wel het een en ander 
gekost hebben. Hoewel er in 
principe volgens de plaatse-
lijke verordening tot 02.00 
uur vuurwerk afgestoken 
mag worden, gingen er toch 
nog rond 05.00 uur diverse 
stukken, grof vuurwerk de 
lucht in. Al met al toch een 
zeer rustige wisseling. 

Namens de directie en 
alle medewerkers van de 
Zandvoortse Courant een ge-
lukkig en voorspoedig 2013. 
Wij wensen u veel leesple-
zier.

de leden van de ZRB klaar 
om de nieuwjaarsduikers 
in Zandvoort voor gevaar te 
behoeden. “We hebben bere-
kend dat we voor dit evene-
ment minimaal 24 leden no-
dig hebben. Dit jaar hadden 
zich maar liefst 35 leden zich 
aangemeld. Dat wil toch wel 
wat zeggen en we hebben ze 
dus dan ook allemaal inge-
deeld. Niet alleen op en in het 
water maar ook voor hand- 
en spandiensten aan de wal”, 
vertelde Ernst Brokmeier van 
de ZRB na afloop.

Klapper was ook het optre-
den van de zangeres Marjet, 
die landelijke bekendheid 
kreeg via het TV-programma 
The Voice of Holland. Toen 
de meute van de duik weer 
terug kwam, gaf zij een mini-
concert dat klonk als een klok 
en dat dus een groot succes 
was. Net als de 2013 editie van 
de oudste Nieuwjaarsduik 
van Nederland!

Na afloop stond er een 
korte tijd een file op de 
Zandvoortselaan. Wellicht 
had dat ook te maken met 
de beroemde Zandvoortse 
damherten die rustig langs 
de weg stonden te grazen.
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Lieve Jos,

Weer en wind hielden je niet tegen.
Als wij er waren op de boulevard,
Was jij er ook.
Wat zullen wij je missen vriend.

Het team van De Zeemeermin

        Lieve Omi

Nooit meer skeeleren op de gang
Nooit meer een kus op uw wang
Ik zal u voor altijd missen

    Dikke kus      Axèlle

Met grote verslagenheid hebben wij kennis  
genomen van het plotseling overlijden van onze  

penningmeester en dierbare vriendin,

Marja Tibboel
Dit bericht heeft ons diep geraakt. Onze gedachten  
gaan uit naar haar familie en vrienden. Wij wensen  

hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
Scoutinggroep The Buffalo’s Zandvoort

www.zandvoortsecourant.nl
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familieberichten Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Het weer ‘voorspellen’ 
zonder de weerkaart

Toch blijft de atmosfeer der-
mate grillig en daardoor nog 
altijd flink onvoorspelbaar, 
zodat geen enkele weer-
kaart helemaal ‘waterdicht’ 
is. Ook anno 2013 gaan dit 
soort atmosferische grillig-
heden gewoon door.

Wanneer de weerkaarten 
het dus soms toch nog 
grandioos laten afweten, 
valt vaak terug te grijpen 
naar de zogenaamde singu-
lariteiten, ofwel kalender-
gebonden weersverschijn-
selen. Bepaalde weertypen 
hebben een uitgesproken 
voorkeur zich juist voor te 
doen in bepaalde perioden 
van het jaar. 

Bekendste (beruchtste mis-
schien wel) fenomeen is 
misschien nog wel de pe-
riode van de IJsheiligen (de 
periode  tussen 11-15 mei). 
Het is gebleken dat er juist 
in deze periode rond half 
mei doorgaans erg koude 
nachten optreden met 
nachtvorst. Soms gaat het 
evenwel totaal niet op. In 
1998 was het bijvoorbeeld 
tropisch warm in Zandvoort 
tijdens de IJsheiligentijd.

Het meest uitgesproken 
voorbeeld van zo’n datum-
gebonden weerfenomeen 
is misschien wel de ‘Kerst-
depressie’ (Weih nachts tau-
wettter in Duitsland). Bijna 
altijd volgde er kerstdooi 
rond 24-25 december, na-
dat de voorgaande periode 

Het is vast bekend bij de meeste mensen dat het ver-
wachten van het weer (voorspellen is niet het juiste 
woord, dat doen waarzeggers) gebeurt aan de hand van 
reguliere weerkaarten. Feit is dat deze computerkaar-
ten, zoals van het Europese of Amerikaanse weermodel, 
steeds geavanceerder worden en ook fijnmaziger. Het 
weer kan tegenwoordig als het ware op de vierkante 
meter beoordeeld worden. 

in december koud weer op-
leverde met vorst. We zagen 
dit verschijnsel ook weer een 
week geleden: vlak voor Kerst 
liep het kwik snel op nadat 
vooral Noord-Nederland even 
een klein winterprikje had. 

Dus ten aanzien van een 
verwachting voor de lange 
termijn, die bijvoorbeeld op 
een koude tiende december 
moet worden gegeven, kan 
men hiermee al rekening 
houden en dus voorzichtig 
aankondigen dat de kou over 
twee weken zal minderen. 
Nogmaals, ook de genoem-
de singulariteiten zijn niet 
(ijs)heilig, maar in gevallen 
dat de weerkaarten onsa-
menhangende oplossingen 
voorschotelen, bieden ze wel 
enige houvast. 

Tot na Driekoningen (wellicht 
tot 10-12 januari) blijft het 
zacht in Zuid-Kennemerland, 
daarover kunnen we kort 
en helder zijn. Wel neemt 
het neerslagsignaal af de 
eerste januariweek door de 
komst van een flink hoge-
drukgebied richting Noord-
Frankrijk. Daarbij blijft het 
uiteraard zacht bij een aan-
landige wind. Overdag kun-
nen we nog steeds tot onge-
veer 10 graden komen.  

Voor meer weerinformatie 
en fraaie foto’s, verwijs ik 
u graag naar onze website 
www.weerprimeur.nl.

weerman Marc Putto

In verband met de vervroegde aanlevering van deze 
column in verband met de Jaarwisseling, was het niet 
mogelijk een goede verwachting in tabel te plaatsen. 

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
(zie pagina 10)
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Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 03/01 - 09/01

HOTEL TRANSSYLVANIE 
HOTEL VOL MONSTERS  3D (NL)
DO-VRIJ-ZA-ZO-WO  om 12.45 uur 

DE VIJF LEGENDES (NL)
DO-VRIJ-ZA-ZO-WO  om 14.30 uur

ALLES IS FAMILIE
DO t/m ZO om 16.30 uur en DO t/m DI om 19.00 uur

SKYFALL
Do t/m ZO 21.45 uur 

LOVE IS ALL YOU NEED
MA-DI om 21.45 uur 

Cinema Nostalgie: ELDORADO
DI om 13.30 uur

Filmclub: HOPE SPRINGS
WO om 19.00 uur

Verwacht: Wreck-It Ralph (3D): 10-01, 
 De koning van Katoren: 26-01, The Hobbit (n.n.b.)

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

column

…zal 2013 beter worden dan 
2012. Tenminste als ik de 
slagzin moet geloven die 
op de poster staat voor de 
Zandvoortse Nieuw jaars-
receptie: “Beter… met elkaar 
wordt het beter”. Want alleen 
is maar alleen en samen sta 
je nu eenmaal sterker. Maar 
soms is de saamhorigheid 
nog ver te zoeken en gunnen 
we het licht in elkaars ogen 
niet. Wie weet wordt dat in 
2013 beter? In ieder geval één 
goed voornemen met elkaar! 

Al meer dan 10 jaar schrijf 
ik columns. In elk Nieuw-
jaarsepistel staan mijn goe-
de voornemens vermeld. Op 
mijn top tienlijst staan kas-
ten opruimen en afvallen op 
de eerste plaats. Allemaal 
onzin want kasten oprui-
men doe je pas als de kast-
deur niet meer dicht gaat. 
Gaan afvallen is net zoals de 
kastdeur: als je je broek niet 
meer dicht krijgt dan wordt 
het tijd om je eetpatroon te 
veranderen. Daar heb je echt 
geen Nieuwjaar voor nodig. 
Daarom neem ik me nu voor 
om helemaal niets op te 
schrijven. Tevens besluit ik 
ook om de erwtensoepparty, 
die traditiegetrouw om het 
jaar bij mij thuis was, te gaan 
miniseren. Soms moet je tra-
dities verbreken en komt er 
weer iets anders voor terug. 
Ik ben benieuwd. Misschien 
dit jaar een gezamenlijke olie-
bollenparty? Of neem ik in 
plaats van een kom snert een 
Nieuwjaarsduik in de zee net 
zoals alle andere dapperen? 

Even terugkomend op de 
slogan ‘Beter’. Deze woorden 
zijn ook te vinden in een lied 
van Bløf, het gaat zo: “Met  
elkaar wordt het beter en we 
weten dat morgen vlakbij 
is en zo weer voorbij is. We 
zijn groter, bij elkaar zijn we  
groter dus we proosten  
op dagen vol zonlicht dat 
ieder gewicht dragen 
kan!” Een positieve 
tekst waar ik me he-
lemaal in kan vinden. 
Voor 2013 de beste 
wensen! N
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cartoon - Hans van Pelt

Evenementenagenda

4 Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie - 
 Gezamenlijke receptie voor alle Zandvoorters. 
 Strandpaviljoen 18 Thalassa, 19.00-21.00 uur

4 Jam sessie - Café Oomstee, aanvang 20.30 uur

5 Disco on ice - Discofeest op de ijsbaan, vanaf 16.00 uur

6 Nieuwjaarsconcert - Agathakerk, aanvang 14.30 uur

6 Nieuwjaarsrace - Circuit Park Zandvoort, 
 aanvang 15.00 uur

9 Kerstboomverbanding - Op het strand ter hoogte 
van de Rotonde. Aanvang 19.30 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda? 
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Volgens mij…

Meer dode damherten in de AWD

Zandtransporten waren niet zonder risico | Foto: John Dalhuijsen

Hogere sterftecijfers damherten

Zandvervoer is gevaarlijk geweest

De populatie damherten in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen (AWD) zou dit afgelopen jaar een hoger sterftecij-
fer hebben laten zien dan andere jaren, met name onder 
de mannetjes (bokken). Dat meldde het Haarlems Dag-
blad. Dit jaar zouden al 80 bokken gestorven zijn, tegen-
over 40 vorig jaar.

Het vervoer van zand dat uit de Kennemer duinen kwam 
was gevaarlijker dan men kon bedenken. De granaat die 
twee weken geleden op het noordstrand werd gevonden 
is niet aangespoeld, zoals de instanties beweren, maar is  
‘gewoon’ bij de zandsuppletie op het strand terecht geko-
men. Daar is hij later gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Het ochtendblad meldt dat 
voor beheerder Waternet de 
oorzaak van de sterfte nog 
onduidelijk is. Een woord-
voerder denkt dat het te 
maken kan hebben met de 
bronsttijd die dit jaar om 
onbekende reden langer 
duurde dan anders. Tijdens 
de paartijd eten de bokken 

Een Zandvoorter die daar 
informatie over had, heeft 
de Zandvoortse Courant 
ingeseind. Hij weet dat bij 
het afgraven van het duin 
“diverse bommetjes zijn 
gevonden”. Maar die ter 
hoogte van club Mirage is 
gevonden, was niet zomaar 

bijna niet. De krant ging ook 
te rade bij de vereniging Het 
Edelhert. Die hebben een 
andere, wellicht meer plau-
sibele mening. “ De populatie 
edelherten in de AWD is te 
groot voor het voedsel aan-
bod. De dieren sterven door 
honger”, aldus een woord-
voerder van de vereniging.

een ‘bommetje’. De granaat 
had een lengte van circa 70 
centimeter en een door-
snede van naar schatting  
25 centimeter. “Granaten 
van die omvang spoelen niet 
zo maar aan. Deze is met 
een lading zand meegeko-
men uit het duin en aan de 

Navraag van de Zandvoortse 
Courant  bij  boswach-
ter Gerard Scholten van 
Waternet, geeft weer een an-
der beeld. “Het artikel over de 
herten is juist. De oorzaak is 
dat de bokken verzwakt zijn, 
waardoor ze niet verder op 
zoek gaan naar voedsel maar 
in hun eigen territorium blij-
ven rondlopen. Daarin is al-
les kaal gegeten. Ook kunnen 
ze door de hoge hekken niet 
meer eten van de weilanden 
waar ze voorheen naar toe 
gingen. Als ze dieper het duin 
in zouden gaan, dan zouden 
ze meer kans op voedsel heb-
ben. Alleen moeten ze dan 
het kanaal overzwemmen en 
daar zijn ze weer te verzwakt 
voor”, was zijn commentaar 
en constatering. Volgens 
berekeningen zijn er dit jaar 
20% meer herten dan vorig 
jaar, waardoor het sterfte-
cijfer automatisch ook ho-
ger wordt. In feite komt het 
erop neer dat er te weinig 
voedsel is voor een te grote 
populatie.

e januari b januari d 

vloedlijn gestort”, zegt hij 
stellig.

Dat er scherpe munitie en 
granaten zouden kunnen 
liggen, hadden de instanties 
in kunnen schatten. Want 
toen de boulevard Barnaart 
enkele jaren geleden werd 
gerenoveerd, werd er al-
lerlei oorlogsmateriaal ge-
vonden en is de weg enige 
tijd afgesloten geweest om 
het Explosieven Opruiming 
Commando (EOC) zijn werk 
te kunnen laten doen. De 
vraag is dus wie van de in-
stanties wellicht te licht 
heeft gedacht over de geva-
ren van het transport van het 
zand over de openbare weg 
en het strand. Hier hadden 
zware veiligheidsmaatrege-
len getroffen moeten wor-
den. “Men mag zeker van 
geluk spreken dat er geen 
ongelukken zijn gebeurd, 
dan was Leiden in last ge-
weest”, aldus de man die 
zijn kennis deelde met de 
Zandvoortse Courant.
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Spotlight
Iedereen  mag  het  weten: 

Op 4 januari heeft 

EsthEr 

50 jaar 
                        versleten!

wenst u een heel 
goed 2013!

 
023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

Strandpaviljoen 23 

waterstanden

Jong en oud heeft plezier op het ijs

IJsbaan wederom 
een groot succes

IJsmeester Leo Miezenbeek meldt dat de ijsbaan op het 
Raadhuisplein tot nu toe weer een groot succes is. In de 
aanloop naar het laatste weekend kan hij nu al melden  
dat er rond de 4.000 Zandvoorters de schaatsen hebben 
ondergebonden. Vorig jaar rond deze tijd waren dat er 
3.500 en er staan nog een paar leuke evenementen op het 
programma!

“Dat er meer bezoekers zijn 
komt onder andere door het 
weer. Vorig jaar is de ijsbaan 
een aantal keren gesloten ge-
weest door het slechte weer, 
dit jaar nog geen enkele dag. 
Ook hebben we gelukkig veel 
minder last van storingen”, 
aldus Miezenbeek. Ook het 
horecagedeelte heeft vol-
gens Miezenbeek een betere 
omzet gedraaid. Ouders ble-
ven vaker en langer bij hun 
kinderen kijken en ook veel 
senioren zochten de gezellig-
heid op bij het houten hutje 
met overdekte veranda. 

Mineur was er helaas ook. 
Zo zijn twee meisjes derma-
te hard gevallen dat zij een 
arm braken en waren er toch 
nog redelijk veel kneuzingen 
en schaafwonden, die ter 
plaatse behandeld konden 
worden. "We proberen het 
risico zoveel mogelijk in te 
dammen. Een van de maat-
regelen is dat niemand zon-
der handschoenen de baan 
op mag", aldus de ijsmees-
ter, die verwacht dat volgend 
jaar de financiën weer aan-
wezig zullen zijn om dit suc-
ces voort te zetten.

Komend weekend is het 
laatste weekend alweer dat 
de ijsbaan open is, maar er 
staan nog een paar leuke 
evenementen op de ijsbaan 
te gebeuren. Als eerste vrij-
dag, dan wordt door de 
Sportservice Heemstede/
Zandvoort een heus cur-
lingtoernooi georganiseerd. 
Vanaf 19.00 uur zal een aan-
tal teams een gooi doen naar 
de eerste Curlingcup van 
Zandvoort. 

Zaterdag is vanaf 16.00 uur 
het ijs voor de jeugd van 
Zandvoort. Dan wordt voor 
het tweede jaar op rij Disco 
on Ice georganiseerd. Tot 
19.00 uur zullen de beide Dj’s 
Roy & Roy ervoor zorgen dat 
het een gezellige boel wordt. 
Daarna geven zij de draai-
tafels over aan de Dj’s Nop en 
Flop die het feestje tot circa 
21.00 uur zullen voortzet-
ten. Maak je borst maar nat 
want dat wordt een klapper! 
Zondag is dan de allerlaatste 
dag dat er geschaatst kan 
worden dit winterseizoen 
en dat zal ongetwijfeld nog 
voor grote drukte zorgen op 
en rond het Raadhuisplein.
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Met oog en oor
de badplaats door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

nog open water. Op zater-
dag 12 januari organiseert 
IVN Zuid-Kennemerland 
een vogelexcursie, u gaat 
samen met de gids op 
zoek naar wilde zwanen, 
zaagbekken, verschillende 
soorten eenden, maar ook 
naar de kramsvogel en ko-
perwiek en ook de specht 
en boomkruiper zijn in 
deze tijd van het jaar goed 
te zien in de kale takken. 
Het wordt een wandeling 
vol verassingen en duurt 
2 uur. De start is om 10.30 
uur bij Ingang Oase aan 
de Vogelenzangseweg 
Vogelenzang. Een toe-
gangskaart kunt u kopen 
bij het vertrekpunt, verdere 
kosten zijn er niet. Neem 
een verrekijker mee!

Cinema Nostalgie
Komende dinsdag 8 janu-
ari wordt voor iedereen en 
speciaal voor senioren de 
film ‘El Dorado’ uit 1966 ge-
draaid. Cole Thornton (John 
Wayne), een revolverheld 
te huur, bundelt zijn krach-
ten met een oude vriend 
Sheriff JP Hara (Robert 
Mitchum). Samen met 
een oude Indiase vechter 
en een gokker, helpen ze 
een rancher en zijn familie 
bij het vechten tegen een 

rivaal die probeert 
hun water te stelen. 
De ontvangst is vanaf 
13.00 uur (aanvang 
film 13.30 uur) met 
koffie/thee en cake. 
Ko en Joke Luijkx zijn 
aanwezig om, indien 
gewenst, te helpen 
bij de lift en/of naar 
de stoel. Kaarten kos-

ten € 6,- incl. koffie/thee, 
te koop bij de kassa van 
Circus Zandvoort. Voor een 
euro extra wordt men op-
gehaald en thuisgebracht 
door de Belbus. In dat geval 
dient men te reserveren bij 
Pluspunt, tel. 5717373. 

Kerstboomverbranding
Traditioneel vindt op de 
eerste woensdag na 3 
Koningen (6 januari) de 
traditionele kerstboom-
verbranding op het strand 
plaats. Ook dit jaar heeft 
de gemeente vergunning 
gegeven om de ingele-
verde kerstbomen, onder 
toezicht van de brandweer, 
in rook op te laten gaan. 
De verbranding start om 
19.30 uur op het strand 
ter hoogte van de Rotonde 
aan de Strandweg. Over de 
traditionele loterij, verbon-
den aan het inzamelen van 
kerstbomen bij de rotonde, 
is dit jaar niets bekend ge-
maakt. 

Wensboom
Dierenzaak Dobey had 
in zijn winkel een leuke 
actie, er stond een wens-
boom klaar waar iedereen 
zijn wens in kon hangen. 
Van de 32 wensen, waren 
meer dan de helft voor 
de asiel- en thuisloze die-
ren die ook wel eens wat 
lekkers mochten ontvan-
gen. Daarom koos Dobey 
voor deze wens  en gaat 
er dit weekend een doos 
met lekkernijen naar de 
dieren in het Kennemer 
Dierentehuis. Een leuk ini-
tiatief!

Alzheimercafé 
Ook in 2013 is er elke 
1e woensdag van de 
maand in Steunpunt 
OOK Zandvoort gele-
genheid om leed en 
ervaringen te delen. 
Het thema op 9 janu-
ari is: Keuzevrijheid 
bij het levenseinde. Het le-
ven kan ondraaglijk zwaar 
zijn als er sprake is van de-
mentie. Wat zijn de over-
wegingen en mogelijkhe-
den om zelf een beslissing 
te maken ten aanzien van 
het levenseinde? Het is 

De jaarwisseling is weer achter de rug. Enkele plaatselijke 
helden hebben een eerste duik in zee genomen. De vuurwer-
kresten zijn opgeveegd, erg plezierig dat ook dit jaar zoveel 
inwoners gehoor hebben gegeven aan het verzoek om zelf 
het vuurwerkafval op te ruimen. De kerstspullen gaan weer 
naar zolder. En de laatste kerstbomen liggen gereed voor de 
versnipperaar of voor de kerstboomverbranding op woensdag 
9 januari bij de rotonde aan de Strandweg. 
Een goede start van het nieuwe jaar met de voortzetting van 
ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? 
en de kerstboomverbranding 9 januari

een beladen onderwerp dat 
zorgvuldig wordt besproken 
met Bert Keizer, een arts die 
veel over dit onderwerp 
heeft gepubliceerd. Vanaf 
19.00 uur staat de koffie 
klaar, de bijeenkomst wordt 
afgesloten om 21.00 uur. 
U bent van harte welkom, 
deelname is gratis.

Kom je OOK eten? 
Vanaf 14 januari 2013 start 
OOK Zandvoort met een 
nieuw project: elke maan-
dag lekker en gezond eten 
van 17.00 tot 19.00 uur 
voor €6,50 p.p. inclusief 
een drankje vooraf en een 
kopje koffie na de maal-
tijd. Ontmoeting en gezel-
ligheid staan centraal, de 
sfeer is ongedwongen en 
daarom heel toegankelijk. 
De gastvrouw verwelkomt 
u bij binnenkomst en be-
geleidt u naar uw plaats; u 
wordt desgewenst voorge-
steld aan uw tafelgenoten. 
U dient zich vooraf aan te 
melden voor de maaltijd tot 
de vrijdagmiddag ervoor 
tot 16.00 uur. U kunt zich 
aanmelden bij de balie van 
Pluspunt, Flemingstraat 55 
te Zandvoort of via tel. 023-
5740330.

Wintergasten 

In de wintermaanden 
profiteren vogels uit het 
hoge noorden van ons 
milde winterweer. Zij vin-
den in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen nog 
volop voedsel in de vorm 
van bessen en het (hopelijk) 

Gemeente Zandvoort

Nieuwjaarsrecepties in Zandvoort

Zandvoort had nauwelijks last
van inbraken tijdens feestdagen

De grote Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie, die vrijdag  
4 januari van 19.00 tot 21.00 uur plaatsvindt in strand-
paviljoen Thalassa, is bedoeld voor alle Zandvoorters die 
gezamenlijk het glas op het nieuwe jaar willen heffen. 
Buiten deze gezamenlijke receptie worden er nog een paar 
recepties georganiseerd. Hierbij treft u een overzicht van 
de ons bekende recepties.

Het aantal inbraken in Zandvoort met de feestdagen is in 
vergelijking met vorig jaar flink afgenomen. Tot en met 
afgelopen zondag is er slechts één inbraak gemeld bij de 
politie Kennemerland. Daarmee is Zandvoort een gunstige 
uitzondering gezien de forse toename van het aantal in-
braken in de rest van Nederland.  

Het bestuur en de leden van 
het Zandvoorts Mannenkoor 
willen hun beste wensen aan 
u aanbieden. Dat gebeurt 
donderdagavond 3 januari in 
de Blauwe Tram van het LDC. 
We zouden ons ontzettend 
moeten vergissen als daar 
niet een aantal liederen ten 
gehore zullen worden ge-
bracht. U bent vanaf 20.00 
uur van harte welkom. 

Het lijkt er op dat de ex-
tra politieaandacht in 
Zandvoort, in de vorm van 
meer surveillance, zijn 
vruchten heeft afgewor-
pen. Al kan het volgens po-
litiewoordvoerster Esther 
Izaks ook een kwestie van 
geluk zijn. Of het inbrekers-
gilde Zandvoort ook rond 

SV Zandvoort zou graag op 
zaterdag 5 januari de leden 
en supporters van de club 
willen ontvangen. Na een 
wedstrijd tussen de selectie 
van de Zandvoortse voetbal-
vereniging tegen de selectie 
van Ouderkerk a/d Amstel, 
die voorafgegaan wordt door 
een toernooitje voor de jong-
ste categorie: de puppies, zal 
het bestuur u graag de hand 

de jaarwisseling met rust 
heeft gelaten, daar was bij 
het ter perse gaan van deze 
krant nog geen duidelijk-
heid over. Esther Izaks:  “Over 
het algemeen zijn er op ou-
dejaarsavond veel meer in-
braken, omdat veel huizen 
dan verlaten zijn en inbre-
kers gezien het overmatige 

schudden en toosten op een 
goed en sportief nieuwjaar. 

Ook de Zandvoortse Sport 
Combinatie (ZSC) wil graag in 
de eigen kantine u verwelko-
men om te proosten op 2013. 
Deze receptie is op zondag 6 
januari in de kantine van de 
club aan de Duintjesveldweg 
en begint om 16.00 uur. De 
Zandvoortsche Hockey club 
ontvangt u volgende week 
zaterdag op hun complex. 
Er staan twee wedstrijden 
gepland waarvan de wed-
strijd tegen een team van 
de gemeente Zandvoort al 
een traditie is. Deze zal rond 
14.30 uur, ijs en weder die-
nende, van start gaan.

lawaai door vuurwerk dan 
ongestoord hun werk kun-
nen doen.”

Op 17 januari geeft de politie 
voorlichting over hoe de kans 
op woninginbraak zo klein 
mogelijk te maken. In twee 
sessies geven wijkagent Dolf 
Schuurman, een ex-inbreker 
en twee studenten van de 
politieschool tekst en uitleg 
in Pluspunt. De middagses-
sie begint om 14.00 uur, de 
avondsessie om 19.30 uur. 
Vooraf wel even aanmelden 
via tel. 5740330. En sluit uw 
woning goed af als u komt!
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Specialist voor al uw bloemwerken.

We maken het weer groen
met planten en

fleurig met bloemen!
P.S. Let op onze aanbiedingen!

Laat u niet verrassen 
door de winter…

De temperatuur daalt, dus tijd om de auto winterklaar 
te maken. Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

•	 Winterbanden
•	 De-	en	monteren
•	 Balanceren
•	 Reparaties
•	 Accu’s
•	 Opslag	banden
•	 Reinigen	wielen

Nu	bij	aanschaf	van	nieuwe	winterbanden	 
een GRATIS winterpakket.

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
	023-5719013

Bintang nederlands indië
Gratis Koffie!

Eerste kopje Douwe Egberts gratis.
Kom gezellig langs voor een heerlijke

Indische of Hollandse maaltijd.
Koker Droste chocolade pastilles voor maar € 1,50

Oud Hollandse Dag maaltijd € 8,50
Toko Bintang, restaurant, afhaal en bezorging.

De keuken is dinsdag t/m zondag geopend 
van 13:00 tot 21:00 uur

Bel 023-5712800  -  Haltestraat 34 

Het team van Lavogue Coiffures 
wenst iedereen een mooie look voor 2013.

Nieuw!! Elke eerste vrijdag van de maand,
zijn wij geopend tot 21.00 uur.

Dinsdag t/m Vrijdag 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 8.30 tot 15.00 uur

Tel: 023 5730 172
Wij zijn ook te vinden op Facebook: lavogue-zandvoort

Of bekijk onze website: www.lavogue-zandvoort.nl

ACTIE
DECEMBERMAAND

BIJ AANKOOP VAN 3 PRODUCTEN
3e PRODUCT 50% KORTING

DIERPROEFVRIJ

Antifade Complex
Zerosulfate Shampoo

Organic Botanicals
100% Vegan

Concentrated Formules
Color Care Systems

Garantie (zie brochure)

•  Haltestraat 22  •  2042 LM Zandvoort  •  Tel. 023-573 01 72  •  
•  www.lavogue-zandvoort.nl  •

NIEUW!!!

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

belastingaangiften / fiscale adviezen
administraties / boekhoudingen • jaarrekeningen 

Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Wij wensen al onze 
lezers en adverteerders 

een heel gezond, 
plezierig en 

succesvol 2013!

Directie en medewerkers 
van de Zandvoortse Courant

2012 2013
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Samen brunchen op Tweede Kerstdag

Sara de Jong voor haar winkelpand in de Achterweg

Dinsdag eerste raadsvergadering van het jaar Bibliotheek heeft 
nieuwe naam 

Kerstbrunch voor senioren was gezellig samen zijn

Al 10 jaar Boudoir by Sara

Komende dinsdag kunnen de lokale politici zich voor het 
eerst dit jaar weer gaan buigen over een aantal zeer diverse 
agendapunten. Zo staan onder andere de quickscan van de 
Zandvoortse Rekenkamer over het subsidiebeleid en het 
Regionaal mobiliteitsfonds en bestuursovereenkomst op 
de agenda van de gemeenteraad-Informatie. Belangrijkste 
punt wordt evenwel de toekomstige huisvesting van de 
Oranje Nassauschool en het Wim Gertenbach College.

Per 1 januari zijn alle vestigingen van bibliotheek Duinrand 
samen gegaan met bibliotheek Haarlem. De naam is te-
gelijkertijd veranderd in Bibliotheek Zuid-Kennemerland.  
Met de invoering van een gezamenlijk bibliotheeksysteem 
kunnen leden in de loop van 2013 terecht in alle vestigingen. 

Feestdagen, zoals Kerstmis, zijn niet vanzelfsprekend  
voor iedereen gezellig. Vaak zitten vooral oudere mensen 
deze dagen alleen thuis. Gelukkig zijn er diverse instan-
ties die voor hen iets organiseren. Een van die instanties 
is Pluspunt.

Negentien was ze toen ze eindelijk wist wat ze zou willen  
gaan doen: ze wilde nagelstyliste worden. Nu bestaat  
Boudoir by Sara, een salon gespecialiseerd in alles wat 
met styling van nagels te maken heeft, alweer tien jaar en 
heeft Sara de Jong een bloeiend bedrijf opgebouwd.

De Oranje Nassauschool 
(ONS) is een basisschool en 
maakt deel uit van scho-
lenstichting Salomo. Het 
gebouw van de ONS ver-
keert in dermate slechte 

Door deze fusie staat een 
nog grotere collectie ter be-
schikking. Leden van biblio-
theek Zandvoort konden al 
terecht in de vestigingen 
in Bloemendaal, Hillegom 
en Zandvoort. Vanaf 1 april 
komen daar Haarlem, 
Heemstede en Spaarndam 
bij. Ook kunnen leden, vaak 
met korting, deelnemen aan 
meer activiteiten die de bi-
bliotheek organiseert. 

Nog even wachten
Er wordt hard gewerkt om 
één bibliotheeksysteem te 
realiseren voor de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland. Tot 1 
april is het lenen van boe-
ken, cd’s en dvd’s alleen mo-
gelijk in de vestigingen van 
de bibliotheek waar men 
voorheen lid van was: óf 
de Bibliotheek Duinrand óf 
de Bibliotheek Haarlem en 
omstreken. Op de website 
staan tijdelijk twee catalogi, 
één te gebruiken voor leden 
die voorheen lid waren van 
Bibliotheek Duinrand en één 
voor leden die voorheen van 
de Bibliotheek Haarlem en 
omstreken lid waren. Vanaf 
1 april kan men vanuit één 
catalogus zoeken en reser-
veren.

E-books lenen
Op 1 december 2012 is de 
E-book campagne ‘Lees 
Meer’ van de gezamenlijke 
bibliotheken van start ge-
gaan. De actie vormt de 
aftrap van de landelijke di-

technische en onderwijs-
kundige staat, dat deze voor 
renovatie of vernieuwing 
in aanmerking komt. De 
gemeente en het schoolbe-
stuur hebben vervangende 

gitale bibliotheek. Zowel 
leden als niet-leden kun-
nen gebruik maken van de 
nieuwe manier om E-book 
te ontdekken. Het enige wat 
daarvoor gedaan moet wor-
den is je eenmalig gratis aan-
melden op www.bibliotheek.
nl/leesmeer. Deze campagne 
zal tot 1 juni duren en in dit 
half jaar kan iedere gebruiker 
10 E-books lezen.

Schrijfwedstrijd
Ben jij tussen de 15 en 24 
jaar en heb je een passie 
voor schrijven? Ga dan de 
uitdaging aan en doe mee 
met Write Now! Met voor-
rondes door heel Nederland, 
Vlaanderen en zelfs in 
Suriname is Write Now! dé 
wedstrijd om je talent te tes-
ten. Stuur een verhaal, the-
aterstuk, rap of gedicht in. 
Alles is mogelijk. Deelnemen 
kan tot 1 april 2013 en wie 
weet staan de uitgevers 
straks voor jou in de rij! De 
hoofdprijs bestaat uit een 
MacBook ter waarde van  
€ 1.500, een blog-contract 
bij Spunk, optredens tijdens 
het ‘Geen daden maar woor-
den’ festival in Rotterdam, 
Den Bosch en Amsterdam 
en Wintertuinfestival in 
Nijmegen. Daarnaast krijgt 
de winnaar een coachings-
traject van literair agent 
Sebes & Van Gelderen en 
een kennismaking met het 
uitgeefproces. Ga voor meer 
informatie naar de biblio-
theek.

nieuwbouw in overweging 
genomen, waarbij het Brede 
School-concept is betrok-
ken. Het Wim Gertenbach 
College (WGC) is een school 
voor Vmbo-tl en maakt 
deel uit van de Dunamare 
Onderwijsgroep. Ook dit 
schoolgebouw voldoet niet 
meer aan de huidige eisen 
en nieuwbouw is de met de 
gemeente overeengekomen 
intentie. 

Bij dit agendapunt maakt 
het college eveneens de 
door de raad gevraagde 

Voor alleenstaande mensen 
die samen met anderen de 
Kerst wilden doorbrengen 
was op Tweede Kerstdag een 
gezellige brunch georgani-
seerd. Rond 11.00 uur waren 
alle 28 vooraf aangemelde 
gasten present en werden 
verwelkomd met een feeste-
lijk drankje. Er werden allerlei 
gerechtjes geserveerd zoals 
garnalencocktail, pasteitjes 
en een broodmaaltijd; een 
echte kerstbrunch waardig. 
Voor sommigen was het 
zelfs te veel, maar de mees-
ten lieten het zich goed sma-
ken. Tussendoor werd er een 
kerstverhaal verteld en na de 
brunch was er nog een kopje 

In 2003 is ze in de schoon-
heidssalon van haar moeder 
gaan werken. Ze had haar ei-
gen werkplek en is een eigen 
klantenkring gaan opbou-
wen. Twee jaar later opende 
Sara haar eigen salon aan de 
Achterweg 1a en vanaf dat 
moment ging het heel hard. 
Er werd al snel een tweede 
nagelstyliste aangenomen 
omdat het te druk werd voor 
haar alleen. 

Een gezellige drukte is het bij 
Boudoir by Sara. In het leuke, 
kleine pandje staan nu drie 
nageltafels en er werken in-
middels drie nagelstylistes 
bij Sara die allemaal inmid-
dels een eigen klantenkring 
opgebouwd hebben. In 

prognose over het leerlin-
genaantal in Zandvoort 
voor de komende jaren be-
kend. Gezien de financiële 
situatie van de gemeente 
Zandvoort zal dit toch  
wel een groot aantal vra-
gen opleveren. De vergade-
ring is openbaar en vindt  
zoals gewoonlijk plaats in 
de raads z  aal van het raad-
huis. Deze is bereikbaar 
via het bordes aan het 
Raadhuisplein. De beraad-
slagingen beginnen om 
20.00 uur en de deur gaat 
om 19.30 uur open. 

koffie met wat lekkers. Rond 
15.00 uur gingen de gasten 
weer tevreden huiswaarts.

De meesten beleefden deze 
verwennerij voor de eerste 
keer. Enkelen hadden voor-
gaande jaren de kerstdag 
bij Mieke Dolderman-Koper 
meegemaakt en waren heel 
blij dat Pluspunt dit initia-
tief op deze manier heeft 
voortgezet. De vrijwilligers 
die dit alles hadden voor-
bereid en de verzorging van 
de gasten op zich hadden 
genomen, hebben zeker 
veel eer gehad van het be-
schikbaar stellen van hun 
vrije tijd.

de nagelstudio wordt ge-
werkt met het merk O.P.I. 
en er worden nog steeds 
cursussen gevolgd om van 
de nieuwste ontwikkelin-
gen op de hoogte te blij-
ven. Het nieuwste product 
waar mee gewerkt wordt is 
Gelcolor. Het ziet eruit als 
nagellak, blijft twee weken 
prachtig glanzend zitten, 
tast het nagelbed niet aan 
en is verkrijgbaar in vele 
kleuren. 

U leest het, het is een druk-
te van jewelste bij Boudoir 
by Sara, op naar de volgen-
de tien jaar dus. Namens de 
Zandvoortse Courant van 
harte gefeliciteerd met het 
2e lustrum.
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

www.vivazorggroep.nl

ViVa!  Hulp & Zorg Thuis 
bel 088 995 8000

Home Sweet Home.
Met wat hulp van ViVa!

ViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Wij wensen u een gezond en gelukkig 2013

Maak met ons een stap in de goede richting. Wij hebben ingezet op scholing en 

uitbreiding van onze dienstverlening.

Benadering:
Manuele therapie, bekkenfysiotherapie, sportfysiotherapie: Ervaring gekoppeld aan 

de wetenschappelijke onderbouwing vanuit de masteropleiding.

Sport-inloopspreekuur: 
Maandagochtend 8.00 uur - 9.00 uur.

Oedeemtherapie/Lymfdrainage, dry needling en medical taping,zijn behandelvormen  

die wij in 2012-2013 hebben toegevoegd aan onze fysiotherapeutische dienstverlening.

Big Move
Een gezamenlijke aanpak vanuit huisarts, psycholoog en fysiotherapeut. Ontdek uw  

eigen kracht.  

Medisch Fitness
Blijven bewegen is prettig en soms nodig onder begeleiding van een fysiotherapeut.   

U kunt ook in 2013 weer bij ons terecht voor Medisch Fitness.

Informatie/verkoop
Vanaf 8.00 uur tot 16.00 uur staan onze secretaresses u graag te woord, of raadpleeg  

onze website www.fysioprins.nl.

Wij verhuren en verkopen krukken en kleine oefenmaterialen. 

• Gordijnen stomen, repareren
• Rol- en vouwgordijnen
• Vitrage, duoroll
• Gordijnrails
• Gratis opmeten

R. Dincer | Grote Krocht 19 | Tel. 5719841

Aanbieding:
Kleding stomen

3 stuks brengen 2 betalen

op zoek 
naar goede 

attentiewaarde?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S Gespecialiseerd 
in Porsche en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

Voor uw APK, alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 0653231754
.........................................................

The Hedi's international
26 januari in theater De 

Krocht.Komt dat beleven!!!
Kaartverkoop nu gestart 

bij theater De Krocht 
of 023-5715705 

.........................................................
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 
of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Nieuwste model zonnebank 

met lichaamskoeling, 
gezichtskoeling, 

lichttherapie, 
aromatherapie, verneveling, 

gezichtsbruiner, heerlijke 
muziek (meerdere keuzes) 

en aansluiting voor 
uw eigen iPod. 
€ 0,80 p/min.

Slender You Zandvoort, 
Hogeweg 56A, tel. 

06-19413733

One Stop Nail Shop
A.B. Nails 

in Haarlem: 
nagelstudio, opleiding tot 
nagelstyliste, groothandel 

in nagel producten
 en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.........................................................
Pedicure Carla

gespecialiseerd in het 
behandelen van 

ingegroeide teennagels 
en het verwijderen 

van pijnlijke likdoorns. 
Gediplomeerd in de 

reumatische- en diabeti-
sche voet. Pro-voet lid. 

15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919  

www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, 

Zandvoort 
Lid van Pro Voet (*vergoed 

door zorgverzekering) 
.........................................................

2-kmr appartement 
te huur, dichtbij strand 

en dorp. Incl. G/W/L, 
internet+TV/DVD. Geen 
huisdieren, niet roken. 

Huur € 750 p.mnd. 
Tel. 06-13192998

.........................................................
Pinkstergemeente: 

Huis van Gebed 
Zandvoort wenst u 

een heel Gezegend en 
Gezond 2013 toe. 

Voor gebed en gesprek 
bel: 06-40236673

 ........................................................
Pedicure Carla 

wenst u een gelukkig en 
gezond 2013. In het nieuwe 

jaar ontvangt u bij een 
pedicure behandeling, 

hotstone massage 
en/of reiki sessie een 

leuke attentie. 
Voor een plezierige 

en pijnloze behandeling 
waar u de baas blijft 

over uw voeten gaat u 
naar Pedicure Carla.

Nieuwe Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en 

buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol  

voor bus en personen 
vervoer Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste 

kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Behang- en 

schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Te huur mooie 
gestoffeerde studio. 

Eigen entree, 
centrum Zandvoort. 
Prijs € 550 incl. gas, 

water en licht. 
Permanente 
bewoning. 

Inl. P. Olieslagers, 
tel. 06-28562373

.........................................................
Healing Service: 

Maandagmiddag 
7 januari op afspraak 

tussen 14.00 en 16.30 uur.
Gebed voor zieken en 

andere problemen. 
Haltestraat 62b, 
tel. 06-40236673

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................

WONINGRUIL
Aangeb. 3-kmr beneden-
woning+grote tuin, nabij 
boulevard Scheveningen. 

Huur € 419 p.m. 
Gevr. 2- of 3-kmr woning

 in Zandvoort. 
Info: 06-26752424

.........................................................
Schilder heeft tijd over 

voor 12,50 p.u.p.p. 
Ook stucwerk mogelijk. 

Tel. 06-27048739

Leerwegondersteuning 
of praktijkonderwijs?

Dinsdag 15 januari 2013 is er een voorlichtingsavond over 
leerwegondersteuning (lwoo) en praktijkonderwijs (PrO) 
van de VO-scholen in de regio Zuid-Kennemerland. De 
voorlichting is speciaal  bedoeld voor ouders die voor hun 
kind een school voor voortgezet onderwijs willen kiezen, 
waar rekening wordt gehouden met leerachterstanden of 
sociaal-emotionele problematiek.  

Op de algemene voorlich-
tingsavonden in het onder-
wijs wordt dit onderwerp 
vaak onvoldoende toege-
licht. De diverse scholen 
voor leerwegondersteuning 
en praktijkonderwijs in 
Zuid-Kennemerland zullen 
zich presenteren om ou-
ders te informeren over de 
verschillende vormen van 
leerwegondersteuning en 
praktijkonderwijs. Er zal ook 
een korte inleiding worden 
verzorgd waarin de procedu-
res van aanmelding worden 
toegelicht. Gedurende de 
avond zal er volop mogelijk-

heid zijn om specifieke vra-
gen te stellen. 

De voorlichtingsavond wordt 
van 19.30 tot 21.30 uur gehou-
den in de Daaf Gelukschool, 
Albert Verweylaan 2 in 
Haarlem. Alle ouders uit 
Zuid-Kennemerland die te 
maken krijgen met een der-
gelijke vorm van onderwijs 
zijn van harte welkom. Zij 
zullen ontvangen worden in 
een splinternieuw gebouw, 
een vmbo-school waar leer-
lingen en medewerkers trots 
op zijn. Kijk voor meer infor-
matie op: www.swv-vo-zk.nl. 

op zoek 
naar uw 

doelgroep?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)
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Binnen werd er druk geschilderd

Ook buiten waren tal van activiteiten

Nieuwjaarsconcert zorgt altijd voor een volle kerk

Verhalenvertelster Saskia den Broeder

Druk bij Wintersantekraampie

Komende zondag in Agatha kerk
Zandvoortse Nieuwjaarsconcert

Duo Weerklank mooie afsluiting 
van het jaarin museumpodiumHet was zaterdag druk in het Zandvoorts Museum. Om 12.00 uur begon de derde editie 

van Wintersantekraampie. Het evenement is een logisch gevolg van het ‘normale’ Sante-
kraampie van de Rekreade, dat altijd in de zomervakantie op de laatste dag van de Rek-
reade wordt georganiseerd. Niet minder dan 120 zeer jeugdige Zandvoorters hebben zich 
weer uitermate vermaakt met allerlei activiteiten in en buiten het Zandvoorts Museum.

Komende zondag, 6 januari, is het weer tijd voor het jaar-
lijkse Nieuwjaarsconcert. Traditioneel verzorgt de stichting 
Nieuwjaarsconcert Zandvoort in het eerste weekend van 
het jaar een concert in de Agatha kerk. 

Het duo Weerklank, verhalenvertelster Saskia den Broeder 
en accordeonist Leen Hoffman, heeft afgelopen zaterdag 
voor een mooie afsluiting van het jaar op het Museumpo-
dium gezorgd. Een twintigtal belangstellenden werd er stil 
van. Enige dissonant was de geluidsinstallatie, die had van 
te voren beter ingesteld moeten worden.

Maaike Cappel van de orga-
nisatie had bij de poppen-
kast, die overigens iedere 
eerste en derde woensdag 
van de maand voor de 
kleintjes om 13.30 uur in 
het museum wordt geor-
ganiseerd, nog niet eerder 
zoveel kinderen ontvangen. 
“Dit was zo ontzettend leuk. 
We hebben het nog nooit 
zo druk gehad”, zei de altijd 
dolenthousiaste ‘juf’. Tevens 
was de organisatie volop 
tevreden over deze nieuwe 
locatie. “Wij vinden het mu-
seum een leuke locatie. Het 
is gemakkelijk op te bou-
wen en weer op te ruimen. 

Een drietal Zandvoortse koren 
zal voor u een scala aan lie-

Het duo had voor deze ge-
legenheid speciaal een af-

Een groot voordeel is dat de 
poppenkast al boven staat. Ik 
vond het persoonlijk een zeer 
geslaagde dag en de ouders 
waren ook enthousiast over 

deren en liedjes brengen, ter-
wijl onze plaatsgenoot Louis 

wisselend samenspel van 
sprookjesachtige vertellin-

het Zandvoorts Museum 
als plaats van handeling. Zo 
wordt het museum nog eens 
een cultureel centrum”, sluit 
Cappel af.

Schuurman met zijn band 
‘Papa Luigi E Amici’ en accor-
deonist Roelof Ruis voor de 
muzikale omlijsting zorgen. 

Voor u zullen optreden het 
seniorenkoor ‘Voor Anker’ en 
het Zandvoorts Mannenkoor, 
beide onder leiding van diri-
gent Wim de Vries, en het 
vrouwenkoor ‘Music All In’, 
dat wordt geleid door diri-
gent Theo Wijnen. De solo’s 
worden door de zangeres 
Nadia Leen gezongen.

Het concert in de Agatha 
kerk aan de Grote Krocht 
begint om 14.30 uur. De kerk 
gaat om 14.00 uur open en 
de entree is gratis.

gen, tere poëzie en melan-
cholische muziek ten geho-
re gebracht, in de sfeer van 
kerst, over sneeuw en ijs en 
de naderende lente. Saskia 
den Broeder (’54) treedt als 
semiprofessionele verhalen-
vertelster regelmatig op voor 
gezelschappen of op kleinere 
podia. Ze deed de vertelop-
leiding aan de Nationale 
Vertelschool en volgde diver-
se theater- en stemcursus-
sen. In het dagelijks leven is 
ze freelance journalist/tekst-
schrijver. Leen Hoffman (’43) 
speelt accordeon al sinds zijn 
jeugd. Hij heeft een breed re-
pertoire in het populaire en 
romantische genre. Hij is lid 
van twee accordeonorkesten 
en laat zich ook regelmatig 
horen op festivals. Hoffman 
is econoom en publicist, en 
ook na zijn pensionering nog 
regelmatig actief op zijn vak-
gebied. 

Sporen uit het verleden
St. Augustinus

door Nel Kerkman

In deze rubriek zijn een aantal glas in loodramen 
uit de Agathakerk aan de Grote Krocht besproken. 
Maar nog nooit zijn de twee ramen vertoond uit 
de naastgelegen pastorie.  Eén van de twee af-
beeldingen, St. Gregorius, is ook in de kerk te zien, 
alleen zijn de ramen in de pastorie ouder en heb-
ben een andere stijl. Deze week dus de afbeelding 
van St. Augustinus. Mogelijk komen de ramen uit 
de eerste R.K. kerk, het huidige theater De Krocht? 
Ook de maker van de ramen is onbekend. 

St. Augustinus
Het levensverhaal van St. Augustinus, de zoon van 
een Romeins generaal in Noord-Afrika, begon in 
354 na Christus. Toen hij 19 jaar oud was las hij een 
verhandeling van Cicero over de betekenis van ‘de 
waarheid’. Op dat moment wijdde Augustinus zich 
volledig aan het onderzoeken van dit intrigerende, 
doch onwezenlijke begrip. Als priester e n bisschop 
werd Augustinus een gerenommeerd predikant. 
Er zijn bijna zeshonderd preken van hem bewaard 
gebleven, wat naar schatting 10% is van het to-
tale aantal preken dat hij heeft gehouden. Een 
deel van zijn predikend leven besteedde hij aan 
de bestrijding van de aanhangers van met name 
de andersdenkende (ketterse) stromingen, maar 
vooral was hij pastoraal bewogen en bezorgd om 
het welzijn van de mensen die aan zijn zorg als 
bisschop waren toevertrouwd.



Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013  
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013  
(geldig van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Kaashuis Tromp 
wensT u een gezond

en KaasrijK 2013

Magret de Canard 
Tamme eendenborstfilet 

500 gram € 12,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand januari voor Pashouders:

Voor geur en kleur
in uw huis zijn alle 

scent chips weer binnen
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Pedicure Actie! Last van pijnlijke voeten? Overtollig eelt? 
Ingegroeide teennagels? Kalknagels? 
Een volledige specialistische pedicure behandeling ca 45 min. € 19 

ZandvoortPas Januari Special:
€ 7,50 korting p.p. op iedere behandeling van € 30 of meer!  
Niet i.c.m 6de gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57  M 06 140 29 888



ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

Wilt u ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december, 
bij u thuis bezorgd. Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

15% KORTING
OP WENSKAARTEN

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand januari

ZandvoortPas Januari Special:
€ 7,50 korting p.p. op iedere behandeling van € 30 of meer!  
Niet i.c.m 6de gratis behandeling of aanbiedingen

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.
Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP
 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Relatie therapeut
Ab van der Neut
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Ronde Tafelbijeenkomst 

Er is geen Ronde Tafel bijeenkomst op 9 januari 2013

Vergadering welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert op donderdag 10 januari 
2013 vanaf 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur.

Kerstboomverbranding 9 januari 2013
De traditionele kerstboomverbranding is dit jaar op woensdag 
9 januari 2013. De verbranding start om 19.30 uur ter hoogte 
van gebouw de Rotonde aan de Strandweg. 
Kerstbomen kunnen woensdag 9 januari ingeleverd worden 
tussen 13.00 en 16.00 uur bij de remise aan de Kamerlingh 
Onnesstraat 20. Voor elke boom die u inlevert krijgt u € 0,20 
en een lot. Er worden 20 cadeaubonnen van € 5,00 verloot. In 
de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende 
lotnummers bekend in de Zandvoortse Courant en op de ge-
meentelijke website. Vanzelfsprekend kunnen handelaren niet 
aan deze actie deelnemen. Voor nadere informatie: Centrale 
Balie, tel. 14023. 

Wijziging arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort
Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 
maakt het college van de gemeente Zandvoort het volgende 
bekend. Het college heeft in de vergadering van 13 november 
2012 de volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoor-
waarden gemeente Zandvoort vastgesteld. 
-  wijzigingen CAR-artikelen in verband met de wijzigingen in 

de collectieve zorgverzekering en de tegemoetkoming in de 
ziektekosten.

Het college heeft in de vergadering van 11 december 2012 de 
volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden 
gemeente Zandvoort vastgesteld.  
- wijzigingen CAR-artikelen in verband met de omzetting van 

de aanstellingen in algemene dienst

Het college heeft in de vergadering van 18 december 2012 de 
volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden 
gemeente Zandvoort vastgesteld.  
-  afschaffing premiekorting 62-plussers met ingang van 

1 januari 2013

In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt de 
gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht wederom 
te zijn vastgesteld. 

Gemeentelijke publicatie week 1 - 2013

Vergadering college 
Er is geen collegevergadering geweest in week 52. 
 
Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 8 januari 2013. Zij 
houdt dan een informatiebijeenkomst. U kunt inspreken over 
de onderwerpen op de agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Gemeenteraad - Informatie dinsdag 8 januari 2013 20.00 uur

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
-  COLLEGEZAKEN 20.05 uur
 Mededelingen van/vragen aan het college
 Toekomstige huisvesting Oranje Nassauschool en Gerten-

bachcollege
-  RAADSZAKEN 20.35 uur
 Bespreken rapport Rekenkamer quickscan subsidiebeleid
 Regionaal mobiliteitsfonds en bestuursovereenkomst
 Goedkeuring begroting openbaar onderwijs
 ESF subsidie (Europees Sociaal Fonds)
 Grondexploitatie Middenboulevard – NB Besloten behande-

ling indien inhoudelijke informatie uit de achterliggende 
stukken wordt uitgewisseld.

U mag op deze bijeenkomst ook niet-geagendeerde onder-
werpen aan de orde stellen. Hiervoor geldt dat zij minimaal 24 
uur voor aanvang van de Informatiebijeenkomst bij de griffie 
moeten worden aangemeld. Er worden in principe maximaal 
drie insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één 
bijeenkomst toegelaten.

Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde raads-
voorstellen vindt plaats op 15 januari 2013. 

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan 
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 
agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de 
meest recente agenda en alle informatie op de website van de 
gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender 
met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op 
de website het digitale formulier in óf stuur een brief 
naar de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder 
afspraak van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. 
’s Middags werken wij alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de 
gemeente aan de oranje button met het kalendertje erop. 
Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een 
afspraak maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst 
naar een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of 
aanbieden van banen in Zandvoort. 

Zesde Nieuwjaarsrace 
eindigt ook in het donker

Op zondag 6 januari start het nieuwe race jaar opnieuw 
met de Nieuwjaarsrace. Net als in de voorgaande vijf  
edities, zal ook de zesde in het donker eindigen, met aan 
het eind veel vuurwerk. 

Datzelfde vuurwerk is ook te 
horen in het Scheivlak voor 

nieuwe schitterende onder-
komen in gebruik nemen. 
De laatste dagen is hard 
gewerkt aan het onderko-
men, dat de vorm heeft van 
een berghut. De fans van 
de bocht kunnen dan droog 
zitten, omdat het terras is 
overdekt. Uiteraard kijken 
deze fanatieke racefans toe 
hoe de Nieuwjaarsrace zal 
verlopen.

De Nieuwjaarsrace telt mee 
voor het Winter Endurance 

wagens tot 2000 cc, zoals 
een Renault Clio Sport en de 
dieselauto’s die niet volgens 
het Burando Production 
Open of DNRT-reglement 
rijden. In de Divisie IV rijden 
de ‘echte’ diesels rond zoals 
de SEAT Ibiza’s, BMW 123D en 
Volkswagen Golf 5 TDI.

De Nieuwjaarsrace is gratis 
toegankelijk. Voorafgaand 
aan de start van de race, ’s 
middags om 15.00 uur, vindt 
om 12.20 uur de kwalifica-

de race, als de trouwe fans 
van de Scheivlak corner het 

kampioenschap dat in ok-
tober is gestart met de 
Zandvoort 500. De winnaars 
van deze race, de equipe 
Bleekemolen aangevuld 
met Kees Bouhuys, zijn er ko-
mende zondag ook bij in hun 
Porsche 997 GT3. Daarnaast 
zullen ook de twee V8STAR 
wagens en een BMW M3 GT4 
te zien zijn in de Divisie I. Een 
SEAT Léon Supercopa met 
een rappe BMW 320D uit de 
WTCC zijn te zien in de Divisie 
II. In de Divisie III strijden de 

tietraining plaats. De hoofd-
race duurt 4 uur en zal om 
19.00 uur worden afgevlagd. 
Vanaf circa 16.45 uur is het 
volledig donker en zullen  
de deelnemers minimaal 
twee uur lang in de duister-
nis rijden. Om de veilig-
heid van deelnemers en de  
officials te garanderen,  
zullen de baanposten langs 
het circuit worden verlicht 
en worden de voertuigen 
voorzien van extra reflecte-
rende stickers. 

autosport
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Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Klussenier Willem Punt
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Fysiotherapie De Prinsenhof
Groenestein & Schouten Fin. diensten
Lavogue

Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bertram & Brood 
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen

adverteerders Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

                            John van Elk

de Dollywood van Joop Geesink in Diemen. Toon Hermans 
kwam daar iemand opzoeken en vroeg John of hij voor een 
weekje kon komen helpen met de schijnwerpers. Die 7 da-
gen zijn uiteindelijk maar liefst 27,5 jaar (van 1961 tot 1988) 
geworden! “Toon had grote bewondering voor circusarties-
ten en door de vriendschap tussen ons mocht ik in iedere 
voorstelling meewerken als een soort aangever van Toon. De 
afspraak was: “John, als ik je roep, kom dan op de bühne en 
dan zien we wel wat we doen.” 

Naast de optredens fungeerde John ook regelmatig als 
chauffeur en niet bepaald voor korte ritjes. Zo kreeg hij een 
keer kort voor Kerst het verzoek met de auto naar Davos in 

Zwitserland te komen, waar Toon en Rietje logeer-
den. Het had flink gesneeuwd en bij aan-

komst vroeg Toon, die ook stapelgek op 
mijn vrouw was: ‘Waar is Corry? Ga 

haar even halen’. Dat heeft John 
de volgende morgen gedaan, 

waarna zij met zijn vieren 
gezamenlijk Kerst en Oud en 
Nieuw gevierd hebben……. 
Ook bracht hij Rietje van 
Vigo in Spanje naar Trento 
in Italië om haar veertien 
dagen later weer op te ha-
len: totaal 6.000 kilometer! 

Na zijn afscheid in 1988 van 
Toon, die in 2000 is overle-

den, is John voor Henk van der 
Meijden gaan werken. “Bij hem 

heb ik onder andere veertien jaar 
de technische leiding van het Wereld 

Kerstcircus in Carré gedaan en acht jaar 
met het Groot Chinees Staatscircus door Europa 

gereisd als ‘tourdirecteur’. Hij heeft dus beslist geen saai 
leven gehad en kan daar dan ook smakelijk over vertellen. “Ik 
geef af en toe nog lezingen, onder meer bij de Lionsclub, en 
dan praat ik over mijn eigen leven. Het publiek is na afloop 
altijd enorm enthousiast”. 

Volgend jaar wil John van Elk graag een boek uitbrengen met 
vele anekdotes en het lijkt mij dat hiervoor veel belangstel-
ling zal bestaan. Onze zeer aimabele dorpsgenoot wensen 
wij als auteur evenveel succes toe als hij in zijn artiestenle-
ven heeft ondervonden.

Dorpsgenoten

John van Elk is in 1936 in Utrecht geboren in een gezin met 
zeven kinderen. “Al heel vroeg kwamen mijn broer Jake en 
ik in het circus terecht door een vriendje, zoon van circus-
directeur Jos Mullens. Een Hongaarse acrobaat vond dat ik 
talent had en door hard repeteren ontwikkelde zich 
dat snel. Al op mijn 14e ging ik naar België 
en Frankrijk om het vak te leren. Naast 
acrobaat werd ik samen met Jake 
jockeyrijder, dat is een acrobaat 
te paard. Daarnaast hadden  
wij een clownsnummer en  
samen met Jake’s vrouw  
Diana hadden we ook nog 
een trampolineact als ‘Les 
Delkino’”. 

Op een affiche uit 1957 van 
het circus Toni Boltini (zoek 
maar via google) staat Les 
Delkino vermeld, maar wat 
daar eveneens opvalt is de 
vermelding van: ‘ours bruns’ 
(bruine beren) met Johnny van 
Elk. Zijn verhaal: “Toen ik 16 jaar was, 
werd de berentemmer gegrepen door 
een grizzlybeer, waarna hij niet meer durfde 
te werken met die roofdieren. Toen heb ik in mijn 
jeugdig enthousiasme gevraagd of ik met die beren mocht 
werken. Nadat ik getekend had voor eigen risico mocht ik het 
tijdens een repetitie proberen en dat ging fantastisch, want 
ik kende de volgorde van het nummer en ook de namen van 
de dieren. Ik heb het vijf jaar gedaan en ook met leeuwen. 
Door mijn jeugdige leeftijd was ik ’s werelds jongste roof-
dierentemmer!

Samen met zijn vrouw Corry, met wie hij 51 gelukkige jaren 
heeft gehad maar helaas is zij in 2009 overleden, stond hij 
met zijn caravan op een gegeven moment naast het befaam-

John van Elk
De naam van deze dorpsgenoot doet wellicht niet direct 
een belletje bij u rinkelen, maar de kop in de gratis krant 
‘De Oud Utrechter’ van 12 juni 2012 zegt al veel meer: 
“Utrechtse berentemmer werd ‘Johnny van Toon’”. Een 
gesprek dus met de man, die 27 jaar als toneelmeester bij 
Toon Hermans heeft gewerkt en sinds 1999 in Zandvoort 
woont. 

door Erna Meijer

Reco Autoschade 
Sea Optiek 
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
ViVa! Zorggroep
Zandvoort Kledingreparatie

Dames en heren gaan
met elkaar de strijd aan 

Zondag 24 maart is het Circuit Park Zandvoort, vooraf-
gaand aan de start van de hoofdafstand van 12 km, het ter-
rein van een echte ‘battle of the sexes’. Mannen en vrou-
wen gaan de strijd met elkaar aan tijdens de Ladies en Men 
Circuit Run over een afstand van 5 km. 

De Ladies Circuit Run is al 
vanaf de eerste editie van 
de Zandvoort Circuit Run in 
2008 een succesvol onder-
deel op het programma. Er 
wordt begonnen met een 
gezamenlijke warming-up 
onder leiding van ervaren 
instructeurs van Kenamju 
Zandvoort, waarna de da-
mes direct van start kun-
nen gaan. Meer dan 1.200 
vrouwen maakten vorig jaar 
kennis met het uitdagende 
parcours van de 5 km Ladies 
Run. De Men Circuit Run 5 
km is in 2009 aan het evene-
ment toegevoegd, een eigen 
looponderdeel voor mannen, 
hetgeen uniek in Nederland 
is. Echter met ruim 500 
deelnemers blijven de man-
nen in aantal ver achter de 
vrouwen. 

De strijd ‘Ladies versus Men’ 
is vorig jaar aan het program-
ma toegevoegd en krijgt op 
zondag 24 maart 2013 een 
vervolg. Als uitgangspunt 
wordt het verschil van 3.45 
minuten genomen, de tijd 
die de mannen in 2012 ge-

middeld sneller waren dan 
de vrouwen. Deze tijd mogen 
de deelnemende vrouwen 
van hun eindtijd aftrekken 
om het winnende klasse-
ment te bepalen. Lopen de 
vrouwen dus een tijd die 
minder dan 3.45 minuten 
afwijkt van de mannen, dan 
gaan zij met de winst aan de 
haal. Is het andersom, en is 
het verschil groter, winnen 
de mannen de strijd! 

In 2012 wonnen de vrouwen. 
De vrouwen gaan om 11.30 
uur als eerste van start bij 
de Ladies Circuit Run 5 km. 
De mannen mogen daarna 
‘op jacht’ gaan naar de vrou-
wen. Zij starten om 12.00 uur 
bij de Men Circuit Run over 
dezelfde afstand. Vervolgens 
staat er een Business Run 
5 km speciaal voor bedrij-
ven op het programma en 
kan men inschrijven voor 
diverse 12 km onderdelen. 
Inschrijven voor de Runners 
World Zandvoort Circuit 
Run is tot en met 10 maart 
mogelijk via website www.
rwcircuitrun.nl.

circuit run

In maart gaan de dames en de heren opnieuw de strijd aan      
Foto: Chris Schotanus
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Op 15 januari wordt de papiercontainer 
geleegd in de maandag, donderdag 

en vrijdag huisvuilwijken. Op 17 januari
in de dinsdag huisvuilwijk.

Gemeente Zandvoort

IJsbaan weg

‘Zal je altijd zien. 
Halen ze net die 

ijsbaan weg en dan gaat 
het eindelijk vriezen!’

De Mannetjes

De Nieuwjaarsreceptie, die afgelopen vrijdag in strandpaviljoen Thalassa werd georganiseerd, is een groot succes ge-
worden. Het grote aantal deelnemende verenigingen, clubs en maatschappelijke organisaties en de gemeente, 18 in to-
taal, hadden blijkbaar hun leden en sympathisanten geraakt, hetgeen een geschat aantal bezoekers van 450 opleverde.

Zaterdagavond was het tijd voor disco! Voor het tweede 
jaar in successie was de op een na laatste avond dat de 
ijsbaan op het Raadhuisplein stond, voor 'Disco on Ice'. 
Het was net als vorig jaar een zeer geslaagd evenement 
voor met name de jongeren van Zandvoort.

Honderden dorpsgenoten wensten elkaar in Thalassa het beste voor het nieuwe jaar

Drukte op de ijsbaan

Nieuwjaarsreceptie zeer druk bezocht Disco on Ice was gaaf!

Drukte dus in Thalassa 
waar alles tot in de puntjes 
was verzorgd. Papa Luigi E 
Amici verzorgde op de voor 
hun kenmerkende perfecte 

Transportbedrijf Van der Veld 
had een truck met open trai-
ler belangeloos ter beschik-
king gesteld, die door Nop 
Productions als een waar DJ-
podium werd omgetoverd. 
Zo ontstond er een unieke 
disco party op en naast de 
ijsbaan.

Vanaf 16.00 uur lieten de 
ZFM-DJ’s Roy en Roy als ope-
ning hun muziekkeuze ho-
ren. Twee uur lang konden 
zij hun gang gaan hetgeen 
door de jongere jeugd uiter-
mate werd geapprecieerd. 

wijze de muziek en de ser-
veersters en kelners van het 
strandpaviljoen liepen af en 
aan met een ‘natje en een 
droogje’ en, uiteraard, verse 
vishapjes.

In zijn Nieuwjaarstoespraak 
sprak burgemeester Niek 
Meijer over het thema: 
‘Samen wordt het beter’. 
Hij ging in op de grote op-
komst hetgeen hij ziet als 
een goed begin voor meer 
en betere samenwerking in 
Zandvoort. “Natuurlijk sluit 
ik niet de ogen voor 2013 en 
volgende jaren. Het wordt 
een jaar van keuzes maken, 
een jaar van ingrijpende be-
sluiten. Dat is tegelijkertijd 
ook de start van het bouwen 
aan een nieuwe toekomst of 
nieuwe uitdaging. U en ik 

Vanaf 19.00 uur was het de 
beurt aan het DJ-duo Nop 
en Flop. Zij draaiden wat 
stevigere discomuziek voor 
de wat oudere jeugd en ook 
dat ging er in als koek bij de 
schaatsers op de overvolle 
baan. Wellicht kwam voor 
velen het einde een beetje 
te vroeg, maar het is niet 
anders. Conclusie is dat deze 
tweede editie van Disco on 
Ice bijzonder geslaagd was. 
Zondag werd nog de hele 
dag geschaatst, maandag 
werd in alle vroegte een be-
gin gemaakt met afbreken. 

mogen daaraan deelnemen; 
ieder op onze eigen wijze. U 
en ik hebben daarin onze 
eigen rol en verantwoorde-
lijkheid. Daarop mogen wij 
elkaar aanspreken. En vooral 
ook elkaar daarbij helpen”, 
aldus de eerste burger van 
Zandvoort. Verder noem-
de Meijer nog een aantal 
Zandvoortse inwoners en 
organisaties die dit thema 
al lang een breed uitvoeren 
en Zandvoort een gezicht 
geven. “Dat geeft mij het 
vertrouwen om met u te 
gaan bouwen aan 2013 en 

dat dat goed gaat komen. 
Met elkaar wordt het be-
ter”, aldus de burgemees-
ter, waarna hij iedereen een 
gelukkig nieuwjaar wenste. 

Aansluitend werd gezamen-
lijk een lied gezongen van 
Bløf met de heel toepasse-
lijke tekst: ‘Het wordt beter, 
met elkaar wordt het beter’. 
Ver na 21.00 uur keerde de 
rust pas weer terug in het 
zeer gastvrije paviljoen. Een 
nieuwe traditie lijkt gebo-
ren, een derde editie gaat 
er ongetwijfeld komen.

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735
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colofon

familieberichten

in memoriam

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
(zie pagina 10)

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl    T. 023 57 40 330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen 
met Hella Wanders-Kuiper cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

iPad, maak optimaal gebruik van de iPad
Om deze 2 bijeenkomsten te volgen dient u in het bezit te zijn van een 
Apple iPad, enkel Apple iPad. 
De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk draagbaar multimedia apparaat 
met talloze mogelijkheden. 
Dinsdag 12:30 – 14:30 uur    5 februari & 12 februari

Power Point 
Powerpoint is het toonaangevende programma op het gebied van 
presenteren: zowel op zakelijk gebied als in de privésfeer.
Maandag 19:30 / 21:30  21 januari / 25 februari

Franse Conversatie, Nieuw!
Voor deze cursus is enige basiskennis van de Franse  
taal noodzakelijk
Vrijdag 13:00 – 15:00                       8 februari t/m 26 april

Open Atelier
Onze nieuwe docente Mona Meier Adegeest laat u uw mogelijkheden 
van tekenen en schilderen zien.
Dinsdag 9:30 – 12:00  22 januari t/m 16 april

Beeldhouwen en Boetseren
De cursus is bestemd voor zowel beginners als gevorderden en 
houdt rekening met de eigen vaardigheden. 
Maandag of Donderdag 19:30 - 22:00 28/31 januari t/m 29/25 april

Denderend door de duinen  
Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft. Verzamelen 
bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen. 
Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee. € 25,- voor 10x
Donderdag 14:00 – 15:00   17 januari t/m 28 maart 

Hatha Yoga
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt 
met eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt 
nieuwe energie en innerlijke kracht. Men leert rustiger en evenwich-
tiger te worden. Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning.
Nieuwe 3de groep: Vrijdag 12:15 – 13:15         9 januari t/m 17 april

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven. Elke week bewegen  
is gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal een stuk lichter.  
Er wordt rekening gehouden met leeftijd en vermogen. Je mag gerust 
meedoen op een stoel.
Donderdag 14:30 – 15:30  10 januari t/m 25 april

Nederlands 
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:00 – 12:00  24 januari t/m 18 april
Drastisch in prijs verlaagd: € 55,- voor 12 lessen van 2 uur.

Glas in Lood  Voor beginners en gevorderden
Glas in Lood is een oeroude ambacht die nog steeds prachtige 
resultaten geeft. Met behulp van de docent leert men het glas te  
snijden en in het lood te zetten. 
Woensdag 19:30 – 22:00  30 januari t/m 27 maart

Senioren computercursus 
Snuffelcursus of Basiscursus
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur  22 januari t/m 26 februari

Zaterdagavond 12 januari.
Geeft Los Zand cursus improvisatie toneel/theatersport Pluspunt) een 
presentatie theatersport. Dat wordt weer een uniek avondje-uit. Wat is 
theatersport? Twee teams dagen elkaar uit tot het spelen van geïmpro-
viseerde scènes, waarbij uw inbreng onmisbaar is. U roept en zij spelen. 
Deze scènes zijn nooit gespeeld gaan ook nooit meer gespeeld worden.

Zaal open 20.00 uur
Aanvang 20.15 uur (tot 22.30 uur) Prijs: € 5,00

In memoriam

Joke

Herinner mij zoals ik was,
In de zon met een lach.

† 13-01-1993 - 13-01-2013

 
   De strijd is gestreden,
   met telkens nieuwe moed,
   verbazingwekkend krachtig,
   ’t is voorbij, zo is het goed.

Moegestreden is, in zijn vertrouwde omgeving, omringd, 
door zijn gezin overleden mijn grote liefde, mijn voor-
beeld vader, schoonvader en onze trotse opa

Jan Derk Visser
Zetten,                         Zandvoort,
7 april 1942                                                3 januari 2013

  Ingrid
  Gordon en Cherrilyn
     Shayne, Jazzlyn
     Mido 

Mevrouw I. Visser-Weeda
Haarlemmerstraat 13 C, 2042 NA  Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Hierbij wil ik dank betuigen voor de goede zorgen 
die mijn vrouw 

Elise Johanna A. Ploegman - Jansen
- Lies - 

mocht ontvangen gedurende haar verblijf in de Branding 
van het Huis in de Duinen in Zandvoort.

    Fred Ploegman

In plaats van kaarten

Verdrietig, maar tegelijk dankbaar dat haar verder lijden 
bespaard is gebleven, laat ik u weten dat mijn lieve vrouw is 
overleden. 

Elise Johanna A. Ploegman - Jansen

- Lies -

Zij werd 77 jaar. 
 

 Zandvoort:  Fred Ploegman
 Portland Oregon:  Bob Jansen

 Haar wens was haar lichaam na overlijden ter beschikking te 
stellen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam ten behoeve 

van de medische wetenschap. 

Zandvoort, 4 januari 2013

'Sterven is jezelf overgeven aan het onbekende en doorleven 
in de herinnering van de mensen die je liefhebben'

André van Huijstee
20 maart 1944 Haarlem            7 januari 2013 Haarlem

 
 

Gonny 
 Kinderen
  Kleinkinderen

 
André is in Afscheidshuis Brokking & Bokslag aan de 
Herenweg 92 te Heemstede. Er is gelegenheid afscheid van 
hem te nemen op zaterdag 12 januari van 13.00 tot 16.00.

De afscheidsbijeenkomst is op maandag 14 januari om 
10.30 in crematorium Haarlem aan de Vergierdeweg 271 
te Haarlem. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangkamer van het crematorium.
 
Correspondentieadres:
Secretaris Bosmanstraat 9
2041 KR Zandvoort
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Mag ik ‘je’ tegen ‘u’ zeggen? Ik 
doe het gewoon. De meeste 
lezers van de ZC zijn dorpsge-
noten en dan zijn we toch een 
soort van familie van elkaar. 
Ik ben niet zo van het jij-en 
en jou-en, maar tegen familie 
zeg je geen ‘u’. Ja, in Staphorst 
misschien, maar niet in de 
Parel van de Noordzee, waar de 
zeden en gewoontes helemaal 
van nu zijn. Ik wil je een verhaal 
vertellen. Een mooi verhaal.
Ken je mijn moeder? Signa le-
ment: blond, aanwezig en ver-
groeid met haar scooter, wat 
volkomen logisch is, want in 
april van dit jaar wordt ze 80. 
Ze is de liefste moeder van de 
hele wereld. En tevens het op 1 
na meest bezorgde wezen van 
het dierenrijk. Op nummer 1 
staat mijn oudste broer, Hans, 
die alleen hierom een eigen co-
lumn verdient, die hij ook krijgt 
dit jaar. Maar we dwalen af.
Lang, lang geleden was mijn 
moeder actrice en zangeres. 
Ik kan hier al haar rollen en 
optredens uit de jaren 50 en 
60 gaan opnoemen, maar 
eentje volstaat. Toen het vo-
rige Millennium bijna gedaan 
was, maakte muziekkenner, 
publicist, uitgever en ‘hoeder 
van bedreigde muzieksoor-
ten’ Vic van de Reijt voor het 
Parool een top 100 van mooi-
ste Nederlandstalige lied-
jes ooit. Op 1 stond ‘Aan de 
Amsterdamse grachten’, niet 
in de populaire uitvoering van 
Wim Sonneveld, maar in de 
oerversie van Nan en Hans 
Boskamp uit 1956*, oftewel 
mijn verwekkers.
Mijn vader zong zeker niet on-
verdienstelijk, maar je hoort 
wel een acteur die zingt. Mijn 
moeder daarentegen zong het 
lied loepzuiver en vanuit haar 
tenen. Ze heeft ook wat min-
der opvallende wapenfeiten op 
haar naam staan. Zo speelde 
ze in de televisieserie Stadhuis 
Op Stelten uit 1963 de kleine 
rol van de overwegend 
zwijgzame barjuffrouw 
Sientje. (wordt vervolgd)

*Toevallig ook mijn ge-
boortejaar! M

ic
k 
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cartoon - Hans van Pelt

Stadhuis 
Op Stelten (1)

VOORWAARTS

Het oprichtingsbestuur van de nieuwe vereniging

Goede start voor 
De Seniorenvereniging Zandvoort

Zandvoort zoekt nieuwe 
kinderburgemeester

Eind 2012 besloot het afdelingsbestuur van de ANBO afdeling 
Zandvoort om hun bestuursfunctie unaniem te beëindigen. Zij 
konden zich niet meer vinden in de nieuwe richtlijnen van het 
landelijk bestuur. In een kort tijdsbestek is het met vereende 
krachten gelukt om meer dan 300 leden te enthousiasmeren 
voor een nieuwe vereniging. Op 22 november werd de Seni-
orenvereniging Zandvoort (SVZ) bij de notaris ingeschreven. 

Wie wordt de nieuwe kinderburgemeester? Ook dit jaar is 
de gemeente Zandvoort op zoek naar een nieuwe kinderbur-
gemeester. In de voorjaarsvakantie is er namelijk weer vol-
doende te doen in Zandvoort. Vanaf 17 tot en met 24 februari 
zijn kinderen weer de baas tijdens de Kids Adventure Week! 

door Nel Kerkman

De Seniorenvereniging Zand -
voort is een vereniging voor 
alle 50-plussers van Zand-
voort en Bentveld. In de 
statuten staat als doel: “Op 
te komen voor de lokale be-
langen van senioren in de 
gemeente Zandvoort en 
het bieden van contactmo-
gelijkheden, zodat senioren 
in staat zijn om actief deel 
te nemen aan de samenle-
ving.” Per 1 januari 2013 is er 
een nieuwe website www.
seniorenvereniging-zand-
voort.nl waar tevens de eer-
ste nieuwsbrief op vermeld 
staat. Met een gezonde fi-

Tijdens de hele week zijn er 
leuke activiteiten, acties en 
workshops voor kinderen. Er 
moet echter iemand zijn die 
alles in goede banen leidt. De 
Kids Adventure Week moet 
bijvoorbeeld officieel geopend 
worden en misschien moeten 
er ook wel prijzen uitgereikt 
worden. Daarom is de VVV 

nanciële begroting voor 2013 
en 60 enthousiaste vrijwilli-
gers die garant staan voor 
diverse activiteiten, ziet het 
nieuwe jaar er rooskleurig uit 
voor de SVZ.

Een zeer tevreden voorzitter 
Fred Kroonsberg brengt in 
de eerste nieuwsbrief online 
alvast een toast uit op het 
komende verenigingsjaar. 
Een van de speerpunten zal 
volgens Kroonsberg zijn om 
ook de leeftijdsgroep vanaf 
50+ bij de vereniging te be-
trekken. Om deze doelgroep 
te bereiken zal het activitei-
tenaanbod moeten worden 
aangepast. Maar eerst staat 

Zandvoort op zoek naar een 
kinderburgemeester. 

In 2012 ging deze eer naar 
Beyonce van Eck. Zij heeft 
onder andere door de echte 
burgemeester de ambtske-
ten overhandigd gekregen, de 
Kids Adventure Week officieel 
geopend, de skelterrace afge-

in maart de eerste ledenver-
gadering gepland om een 
voltallig bestuur en kascom-
missie te benoemen. 

Vervolgens gaan de vaste 
activiteiten door: zwemmen, 
Nordic Walking, fietsen, kla-
verjassen en bridge. Het koor 
‘Voor Anker’ repeteert iedere 
woensdagmiddag in het 
Jeugdhuis. Ook de culturele 
activiteiten gaan van start: 
op 23 januari staat het mu-
seum Boijmans van Beunigen 
op het programma, 15 januari 
kan men naar het thrillerthe-
ater Tripodia in Katwijk en op 
16 januari gaan de leden ge-
zamenlijk uit eten bij Open 
Golf Zandvoort. Verder staan 
op het programma aantrek-
kelijke dagtochten met de 
bus en kan men bij SVZ hulp 
aanvragen met het invullen 
van de belastingpapieren en 
aanvragen of wijzigen van 
huur en/of zorgtoeslag. 

Er is een goede samenwer-
king met OOK Zandvoort/
Pluspunt en zijn er goede 
contacten met de Wmo-raad. 
De contributie is met een 
keuzemenu van vijf bedra-
gen vanaf € 15 tot € 25 per 
jaar voor iedereen betaalbaar. 
Reden genoeg om lid te wor-
den. Aanmelden kan bij Els 
Kuijper, tel. 5718205 of e-mail: 
els.kuijper@hotmail.com.

vlagd en, samen met de echte 
burgemeester, een interview 
op de lokale radiozender ZFM 
gegeven!

Wil jij ook kans maken om één 
week de baas van Zandvoort te 
zijn? Stuur dan een mail naar 
marketing@vvvzandvoort.nl 
met hierin jouw naam, jouw 
leeftijd en waarom juist jij een 
goede kinderburgemeester 
zou zijn. Hou er wel rekening 
mee dat de activiteiten als 
kinderburgemeester de hele 
week zijn en je dus niet op va-
kantie kan gaan.

Bramenlaan 2   -   2116 TR  Bentveld   -   www.zorgcontact.nl

Bedankt! 

ZorgContact bedankt de Dekamarkt en iedereen die voor 

ons gespaard heeft  ti jdens de acti e ‘Wensen komen uit bij 

Dekamarkt’! Dankzij uw hulp heeft  afdeling De Branding 

van Huis in de Duinen de eerste prijs gewonnen.  

Hartelijk dank hiervoor!

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
10 t/m 16 januari

HOTEL TRANSSYLVANIE: 
HOTEL VOL MONSTERS 3D (NL)
ZA-ZO-WO om 12.45 uur

WRECK-IT RALPH 3D
ZA-ZO-WO om 14.30 uur

THE HOBBIT: 3D
AN UNEXPECTED JOURNEY   
ZA-ZO-WO om 16.30 uur
DO t/m DI om 19.30

Filmclub: 
BARBARA WO 19.30 uur 

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl
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023 -  571  57  07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

januari
10
11
12
13
14
15
16
17

01.45
02.37
03.27

-
-
-
-
-

09.56
1 0. 2 5
1 1 . 2 0
0 1 . 5 3
02.39
03.22
03.56
03.05

14.05
1 4 . 5 7
1 5. 4 2
04.16
05.02
08.47
06.31
07.16

22.36
2 3 . 1 5

-
12.06
12. 49
1 3 . 4 5
14.36
1 5 . 3 5

-
-
-

16.28
1 7 . 1 5
1 8 . 0 1
18. 45
19.36

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

waterstanden Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

NIEUW IN ZANDVOORT IN JUPITER PLAZA!

OPENING • ZATERDAG • 12 JANuARI
GRATIS* PROEVEN • VANAF 16.00 uuR

*zolang de voorraad strekt

HALTESTRAAT 6, ZANDVOORT, 06-54650145
Open: wo t/m za van 10.00 – 20.00   zo en ma van 12.00 – 20.00

OVZ Decemberloterij
Prijs Aangeboden door 2e trekking

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Tijdschriftenbon t.w.v. € 15
Koffie met appeltaart 2 pers. 
Bloemenbon t.w.v. € 25 
Cadeaubon t.w.v. € 25 
Kaascadeaubon t.w.v. € 25
DVD box t.w.v. € 25 
Autowasbeurt t.w.v. € 10

Rollade t.w.v. € 10 
Seizoenswijn+tapas voor 2pers.
Cadeaubon t.w.v. € 15 
Cadeaubon t.w.v. € 25 
Fondue/gourmetschotel 4 pers.
Doos wijn t.w.v. € 25 
Cadeaubon t.w.v. € 25 
1 paar rubberen hakken t.w.v. € 25
Zuivelmandje t.w.v. € 25
Boodschappenpakket t.w.v. € 25
Parfumpakket t.w.v. € 40
Cadeaubon t.w.v. € 10 
Buiten vogelpakket 
Wijn- en notenpakket 
Voucher brunch 2 pers. 
Voucher 1 uur bowlen 
Ferrari pennenset t.w.v. € 25
Professional shampoo 
Cadeaubon t.w.v. € 10,00
Zak oliebollen en Appelbegneits
Cadeaubon t.w.v. € 10 
Roomboter maxistaaf 
Cadeaubon t.w.v. € 20 
Cadeaubon t.w.v. € 10 

Bruna Balkenende 
Grand Café XL
Jef & Henk Bluijs 
Versteege’s IJzerhandel
Kaashuis Tromp 
Music & More
Auto Strijder

Slagerij Vreeburg
Café Koper
Blokker
Slinger Optiek
Slagerij Horneman
Gall & Gall
Zandvoort Optiek
Shanna’s Shoe Repair
De Kaashoek
Albert Heijn
Moerenburg
Barrraba
Dobey
C’est Bon
Center Parcs Zandvoort 
Center Parcs Zandvoort
Pole Position
Headsigns
Kwekerij Van Kleeff
Oliebollenkraam Faase
Snackbar Het Plein
Van Vessem Patichou
Kids Avenue
Naturana

J. Bosman
Fam. Koning, J. Kinnegin
N. Brandsma, E. van Nes
P. Kofler
M. Schoorl 
H. Ourhaan
E. Vossen, A. Manger,
J. Bloeme, S. Stobbelaar, V. Schaap
Mevr. Onstein, Fam. Nair
J. Hulst
V.d. Berg
E. van Duijn, M. Lagas
Croupley, J. v.d. Klauw
M. Verburg
H. Hylarides, G. Paap
Fam. Willemsen
R. de Vries, F. de Zwart
S. de Vries, E. Paap v. Loevezijn
R. Meijer, J. Leijten
N. Blaauboer-Quast, B. v.d. Veen
J. van Warmerdam
Kristelijn, R. Visser-Blomberg
B. Defesche
C. Lemmens-Burger
W. ten Have
M. Gallé, J.M. Hoff
A. Thape
M. de Vries
M. Dijkema, mevr. Schouten
P. Doornekamp
Mevr. Luik
E. Lefferts, E. Verloop, V.d. Meulen

Hoofdprijzen Aangeboden door Winnaar  
Buddha to Buddha pakket Vlug Fashion Mevr. Kristelijn
Phillips Sarista koffiemachine Radio Stiphout Fam. Van Ravensberg
Bon voor notariële diensten Van der Valk&Swart notarissen Fam. Van Eijken
2 Jaarkaarten circuit Circuit Park Zandvoort Dhr. Toonen
Fiets Hema Ch. v.d. Geest
Vakantievoucher Center Parcs Zandvoort Mevr. Bosma
TV  Ondernemers Vereniging Dhr. Kuling

Op zOek 
naar gOede 

attentiewaarde?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)
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Met oog en oor
de badplaats door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

15.000 foto’s van het verle-
den van Zandvoort en bijna 
dagelijks worden er oude 
beelden toegevoegd. Het 
merendeel is afkomstig van 
de bekende Zandvoortse fo-
tograaf en geschiedschrijver 
Ton Bakels, waarvan Bossink 
het archief beheert. Maar 
ook beelden van particu-
liere Zandvoorters zijn op-
genomen, alsmede oude 
verhalen en anekdotes. Wilt 
u dat Bossink kans maakt 
op de prijs, breng dan voor 
8 februari uw stem uit via 
de link op www.zandvoort-
vroeger.nl. De prijs bestaat 
uit een beeldje en € 2.500. 
De winnaar wordt op 12 fe-
bruari bekend gemaakt.

Ambtenaar Piet van 
Staveren neemt afscheid

Afgelopen maandag heeft 
de gemeente Zandvoort af-
scheid genomen van de ai-
mabele ambtenaar Piet van 
Staveren. Maar liefst 45 jaar 
heeft hij voor de gemeente 
gewerkt. Ooit begonnen in 
de Schoolstraat bij de af-
deling Burger Zaken en nu 
neemt Piet afscheid als amb-
tenaar van de Burgerlijke 
Stand. Zijn collega’s die be-
last waren met het afscheid, 
hadden een zeer originele 
stunt voor hem bedacht. 
Omdat hij gek is van vracht-
wagens, hadden ze trans-
portbedrijf Van der Veld zo 
goed gevonden om op de 
middag van de receptie Piet 
thuis met een truck op te ha-
len. De receptie werd buiten-
gewoon goed bezocht door 
collega’s, oud-collega’s en 
vele Zandvoorters. Namens 
de Zandvoortse Courant: ge-
niet van de zee aan vrije tijd 
die je nu krijgt!

Toeristenseizoen  
2013 kan beginnen

Het jaar is pas net begon-
nen, maar Zandvoort is zich 
zo langzamerhand aan het 
klaar maken voor het ko-
mende toeristenseizoen. 
Alle kerstversieringen zijn 
verdwenen en er is een be-
gin gemaakt met het weg-
halen van de zandsculpturen 
die nog zo her en der in het 
centrum stonden. De sculp-
turen werden voor sommige 
Zandvoorters bijna een ob-
sessie maar deze week wor-
den ze allemaal geruimd. 
Ook de schaatsbaan moet 
eraan geloven. Na drie we-
ken van veel schaatsple-
zier is begin deze week het 
Raadhuisplein weer ijsbaan-
vrij gemaakt. Was het maar 
vast lente! 

Zandvoort op de 
Vakantiebeurs 2013
In de Jaarbeurshallen in 
Utrecht is van 9 tot en 
met 13 januari de jaar-
lijkse Vakantiebeurs. VVV 
Zandvoort is ook dit keer 
aanwezig op standnummer 
11.C069 om Zandvoort aan 
Zee te promoten. Buiten het 
prachtige en schone strand, 
het circuitpark en vakantie-
park worden ook de fantas-
tische natuurparken die het 
dorp omringen, de historie 
van het dorp en de vele eve-
nementen en themaweken 
door het jaar heen extra be-
licht. Ter promotie deelt VVV 
Zandvoort op de stand de 
Fietsvoordeelpas uit. Voor de 
beursbezoekers worden door 
verschillende Zandvoortse 
ondernemers leuke acties 
en interessante aanbiedin-
gen aangeboden.

Hoe komt u van uw afval af? Wanneer wordt het opgehaald? Waar 
kan ik heen met karton? Wat doe ik met nog bruikbare spullen? Hoe 
kom ik van mijn oude koelkast af? Mag ik puin aanbieden? 
Het antwoord op al deze vragen is te lezen in de Gemeentegids 2013 
die een dezer dagen bij alle Zandvoortse huishoudens wordt bezorgd.
Helemaal achterin de gids zit de (uitneembare) afvalwijzer waarop 
u alle nodige informatie vindt over (vervangende) ophaaldagen voor 
GFT, papier & karton, grof huishoudelijk afval en restafval, schoon-
maakrondes van de rolemmers en brengdata voor Klein Chemisch 
Afval. Deze en alle overige informatie wat betreft afval vindt u ook 
op de www.zandvoort.nl 

Samen houden we ook in 2013 ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORTSCHOON!? 
en de AFVALWIJZER 2013

Schoolbasketbaltoernooi
Komende zaterdag is de 
Korver Sporthal weer het 
toneel van het traditionele 
schoolbasketbaltoernooi. 
Voor de 37e keer gaan de leer-
lingen van de groepen 8 van 
de Zandvoortse basisscholen 
weer strijden voor de eer van 
de school. Vanaf 10.00 uur 
zullen zowel de meisjes- als 
de jongensteams, weer luid-
keels door de overige leerlin-
gen van hun school worden 
aangemoedigd. De prijsuit-
reiking wordt rond 16.30 uur 
verwacht, met opnieuw een 
speciale sportiviteitsbeker 
van de Sportraad voor zowel 
de sportiefste meisjes als de 
sportiefste jongens. U bent 
van harte welkom om dit 
spektakel te aanschouwen. 

Nieuwe Gemeentegids
De handzame Ge meente-
gids 2013 is weer uit met 
extra toegevoegd de uit-
neembare afvalkalender 
2013. De gids heeft dit 
jaar een ander formaat 
en heel handig staat alle 
informatie, zonder de gids 
om te hoeven draaien, direct 
achter elkaar. Hoewel in het 
welkomstwoord staat dat er 
dit jaar niet gekozen is om de 
telefoongids erbij te publice-
ren is ook deze als vanouds 
toegevoegd. Verder zijn ook de 
plattegronden van Zandvoort 
en omgeving geplaatst en is 
de gids voorzien van mooie 
foto’s. Mocht u hem niet ont-
vangen hebben, kunt u bij 
het Raadhuis een exemplaar 
ophalen.

Zandvoortse web-
site genomineerd 
De Zandvoortse website 
zandvoortvroeger.nl, van Rob 
Bossink, is genomineerd voor 
de Geschiedenis online prijs. 
Deze belangrijke prijs wordt 
jaarlijks toegekend aan de 
historische site die de meeste 
stemmen krijgt. Op zijn web-
site www.zandvoortvroeger.nl 
heeft Bossink momenteel al 

Gemeente Zandvoort

Weer is een Lift dagenlang defect | Foto: Archief

Foto: Sander van Staveren

Weer lift in Keesomstraat defect

Strijd om vergunning gaat door

De lift in flatgebouw Fazant in de Keesomstraat is voor de 
zoveelste keer defect en kan wederom niet direct gerepa-
reerd worden. De telefoniste van de nooddienst heeft de 
bewoners keurig te woord gestaan, maar kon slechts mee-
delen dat er onderdelen moeten worden besteld. 

Jack Bakker gaat door in zijn strijd tegen de gemeente Zandvoort. Hij wil alsnog een ver-
gunning krijgen voor het plaatsen van een kunstwerk op zijn landgoed Groot Bentveld, 
het zogenaamde ‘Buchenwaldhek’.

De vraag van de bewoners 
aan de verhuurder, “Wat kan 
woonstichting De Key be-
tekenen voor een bewoon-
ster die niet met de trap kan 
vanwege haar handicap”, is 
legitiem. Als antwoord werd 

Zijn advocate, Eefje van 
Bommel, deelde desge-
vraagd mee dat bij de recht-
bank een verzoek is inge-
diend tot een zaak tegen 
de gemeente Zandvoort nu 
B&W een uitspraak van de 
commissie Bezwaarschriften 
naast zich neer heeft gelegd. 

vanuit de Thomsonstraat 
gesteld: “Excuses, het spijt 
ons!” Voorlopig zit een aan-
tal bewoners, die ofwel ge-
handicapt zijn, ofwel slecht 
ter been, vast in hun appar-
tement. 

De commissie adviseerde 
de gemeente de vergun-
ning voor het omstreden 
kunstwerk, dat een ontwerp 
is van Studio Job, alsnog te 
verlenen. Het college echter 
heeft dat advies naast zich 
neergelegd en eind vorig jaar 
de vergunning alsnog gewei-

"Helaas is dat niet voor de 
eerste keer. Sommigen dur-
ven niet meer ’s avonds van 
huis omdat bij thuiskomst de 
lift het misschien niet meer 
doet. Eerder was er al een lift 
defect in een andere flatge-
bouw in de Keesomstraat; 
hier moest zelfs de huur-
commissie voor ingeschakeld 
worden die de klager in het 
gelijk stelde en die nu ver-
mindering van huur kan clai-
men", aldus een flatbewoner.

Raadslid Jerry Kramer heeft 
namens de bewoners een 
brief aan De Key geschreven 
met de klachten. Hij sluit die 
brief af met de volgende op-
merking: “Tevens vraag ik u 
nogmaals om een extra leu-
ning te plaatsen bij de bui-
tentrap, zodat iemand die 
afhankelijk is van de lift, in 
noodsituaties wel van huis 
kan.” 

gerd. Advocate Van Bommel 
liet weten dat een kopie van 
het verzoek aan de rechtbank 
naar het college is gestuurd, 
maar op het gemeentehuis 
was nog niets bekend van 
de juridische stappen die de 
heer Bakker nu gaat treffen. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
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Heeft u een bOOdscHap 
vOOr uw klanten?

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden
advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Toko BinTang
De indische en oud Hollandse keuken
Van eenvoudige nasi en bami menu's a € 9,50
tot uitgebreide rijsttafels a € 17,50
Spare ribs met nasi, bami of patat € 14,50 
oud Hollandse dagmenu's a € 8,50 
en stamppotten a € 8,50
oma's pannenkoeken vanaf € 4,95 (ook thuis bezorgd)

Toko Bintang, restaurant, afhaal en thuis bezorgd
De keuken is dinsdag t/m zondag geopend 

van 13:00 t/m 21:00 uur
Bel: 023-5712800  -  Haltestraat 34

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

Onze heerlijke moorkop 
van € 1,95 voor € 1,70

Amandelbroodje van € 1,70 voor € 1,50

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

t/m 12 jr.

Specialist voor al uw bloemwerken.

Weer tijd voor een
gewone bos bloemen!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Vanaf zondag 13 Januari a.s. elke zondag een "zondaghap" 

"Zondag" hap week 2: 
Broccoli stamppot, pijnboompitjes, geraspte kaas 

& balgehakt (100% rundvlees) met jus. € 6,50
De maaltijd kan tot 20.00 uur bij ons genuttigd worden maar kan ook 

worden afgehaald. i.v.m. beperkte plaatsen is reserveren wenselijk.

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10.00- tot 20.00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

De nieuwe lunchroom in Zandvoort 
met huiskamersfeer…

Hiermee wensen wij iedereen, 
bezoekers van onze Jazz 

concerten, sponsors en al degenen 
die ons steunen een gezond, 
uitdagend en muzikaal 2013. 

 
Bestuur Stichting 
Jazz in Zandvoort
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Burgemeester Meijer heeft nog heel veel zin in Zandvoort
Burgemeester Niek Meijer zegt het op de eerste ‘normale’ werkdag van 2013 vol overtui-
ging: “Ik heb er hartstikke veel zin in om mij nog eens zes jaar voor Zandvoort in te zet-
ten.” Meijer voelt zich, zo laat hij overduidelijk blijken, ‘hartstikke’ thuis in het dorp. Als hij 
vanuit zijn werkkamer op het Raadhuisplein kijkt, zie je hem bijvoorbeeld genieten van 
de gezellige sfeer rond de ijsbaan, waar de jeugd volop aan het schaatsen is. “Geweldig 
vind ik dat, daar geniet ik toch zo van”, aldus de burgemeester.

Toch heeft hij, toen hij 
als burgemeester begon, 
wel even moeten wennen 
aan de mentaliteit van de 
Zandvoorters. “Zo werd er 
toen door de politici kei-
hard op de man gespeeld. 
Dat raakte me, ik was dat 
niet gewend. Gelukkig is 
dat in de loop der jaren ver-
anderd. Er wordt nu meer 
naar de inhoud gekeken en 
er is meer de neiging tot sa-
menwerken. En daar ben ik 
heel blij mee. Wat ik in mijn 
beginperiode ook merkte 
was dat Zandvoort in feite 
bestond uit eilandjes. Op de 
een of andere manier wordt 
in een kustdorp anders, hef-
tiger gereageerd op dingen 
dan in een doorsnee dorp. 
Dat kreeg ik ook te horen 
van bestuurders uit andere 
kustplaatsen. Hoe dat kan? 
Geen idee, misschien de 
getijden, meer jodium in de 
lucht. Wellicht voelen men-
sen zich hier meer op zich-
zelf aangewezen?”, vraagt 
hij zich af.

Op de vraag wat zijn hoog-
tepunten waren gedurende 
zijn eerste ambtstermijn, is 
hij heel stellig: “Wat ik al-
tijd heel intens beleef zijn 
Koninginnedag en de 4 
mei-herdenking. Voor mij 
vormen veel kleine dingen 
vaak een hoogtepunt. Zo 

word ik al heel gelukkig 
als ik iemand die iets heel 
naars heeft meegemaakt, 
met een persoonlijk gebaar 
kan steunen.”

Inwoners van Zandvoort 
waarderen hem heel erg 
omdat hij zo benaderbaar 
is. “Dat is fijn om te horen. 
Toegankelijk zijn is één ding, 
maar er alleen maar zijn is 
niet genoeg. Je moet luis-
teren naar wat de mensen 
zeggen. Dat luisteren bete-
kent tegelijkertijd hard wer-
ken. Maar dat hoort bij het 
burgemeesterschap. Het is 
geen 9 tot 5 baan. Elke dag 
moet je er zijn als het nodig 
is”, zegt hij.

Bij het ambt horen natuur-
lijk ook minder leuke zaken. 
Meijer bevestigt dat. “Wat 
mij heel erg heeft aange-
grepen is de moordaanslag 
met de bijl op de vrouw, die 
nota bene bij de gemeente 
werkte, en gelukkig weer 
werkt. Dat was heel ingrij-
pend, zeker omdat je het 
slachtoffer van nabij kent. 
Waar ik ook niet blij van 
word is bestuursdwang, 
zoals het moeten sluiten 
van zaken. Dat zorgt voor 
uiteenlopende reacties, van 
instemming tot onbegrip”, 
geeft hij de negatieve kant 
weer.

Een affaire die de gemoede-
ren nog altijd bezig houdt 
is het wegsaneren van de 
ladderwagen van de brand-
weer. Binnenkort komt dat 
weer in de raad ter sprake. 
Burgemeester Meijer be-
grijpt het onbegrip daar-
over: “Het belangrijkste is 
dat de veiligheid van de in-
woners voorop staat. Wat 
de mogelijkheden van de 
brandweer betreft zitten 
we nu aan het plafond. In 
redding mogelijkheden is 
er praktisch niets meer te 
winnen of je zou in iedere 
wijk een brandweerkazerne 
moeten plaatsen. Nee, we 
moeten het ook gaan zoe-
ken in preventie, bijvoor-
beeld met brandmelders 
in gebouwen en maatre-
gelen zoals die in Engeland 
succesvol zijn: een verbod 
op niet-geïmpregneerde 
meubels.”

Hoe hij de toekomst van 
Zandvoort in zijn tweede 
periode als burgemeester 
ziet, maakt hij duidelijk: 
“Zandvoort is nog altijd in 
beweging. Komend jaar 
wordt de tweede fase van 
het LDC afgerond. Ik hoop 
ook van harte dat we een 
kwaliteitsslag gaan maken 
aan de boulevard. Je merkt 
aan bewoners dat ze de 
grandeur van vroeger best 

Burgemeester Niek Meijer

terug zouden willen. Juist 
in een tijd van recessie zou-
den ontwikkelaars moeten 
durven investeren; juist 
nu is het betaalbaar. Daar 
wordt mogelijk al op korte 
termijn iets aan gedaan 
op het Badhuisplein. Ook 
zijn we bezig om te kijken 
of het mogelijk wordt om 
ondergronds parkeren in de 
Zeereep te realiseren. Wat 
ik hoop is dat de samen-
werking tussen circuit en 
dorp ook wordt doorgezet. 
Vanuit het circuit wordt 
daar alles aan gedaan. Zo’n 
historisch raceweekend 
met allemaal oude raceau-
to’s die door het centrum 
reden, dat was toch een 
geweldige promotie voor 
Zandvoort.”

De regering wil graag dat 
er gemeentes ontstaan 
van minimaal honderd-
duizend inwoners. Wordt 
Zandvoort ook opgeslokt 
door bijvoorbeeld ‘grote 
broer’ Haarlem? En bete-
kent dat dat Meijer zijn 
baan in Zandvoort zal ver-
liezen? De burgemeester is 
hierin stellig: “Ik verwacht 
niet dat er binnen vijf jaar 
grote veranderingen ko-
men. Wel zijn we bezig met 
regionale samenwerking, 
bijvoorbeeld op het gebied 
van efficiency. Daarin is 
winst te behalen.”

Op dus naar een tweede 
periode als burgemeester. 
“Als de raad er tenmin-
ste mee akkoord gaat”, zo 
houdt hij een slag om de 
arm. Een ding gaat er so-
wieso veranderen voor de 
burgemeester: hij moet op 
korte termijn zijn huis uit, 
want dat wordt voor 1 mei 
gesloopt. “We zijn nu druk 
aan het kijken naar andere 
woonruimte”, zo laat de 
charmante echtgenote van 
de burgemeester weten op 
de Nieuwjaarsreceptie bij 
strandpaviljoen Thalassa: 
“We hebben nog niets ge-
vonden. Het is moeilijk, 
maar we hebben er ver-
trouwen in dat het gaat 
lukken.”

Zandvoort maakt zich op voor een frisse start in 2013. De 
gemeente trekt samen met ondernemend Zandvoort op 
voor kleine en grote resultaten. Samen zorgen we voor een 
goede uitstraling van de bedrijfspanden en de openbare 
ruimte. Er wordt gewerkt aan een aantrekkelijke jaarrond 
evenementenkalender om het dorp levendig te houden en 
daarmee aantrekkelijk om te bezoeken.
 
Niet alleen de ondernemers en de gemeente zetten hun 
beste beentje voor om Zandvoort op de kaart te zetten. 
De VVV Zandvoort, de organisatoren van evenementen, 
creatieve ondernemers en de centrummanager werken 
keihard aan de branding van Zandvoort aan Zee. Vergeet 
ook niet de tomeloze inzet van vele vrijwilligers, de vereni-
gingen, instellingen en onze dorpsomroeper. 

Het eerste weekend van het jaar was het, dankzij de inspan-
ningen van velen, weer druk in Zandvoort. Dit door diverse 
activiteiten in de kerstvakantie. Om er een paar te noemen; 
de oergezellige schaatsbaan op het Raadhuisplein met als 
afsluiting ‘Disco on ice’, de Nieuwjaarsduik, een surfwed-
strijd, de jaarlijkse Nieuwjaarsrace met vuurwerk op het 
Circuit en het openingsconcert in de Agathakerk. Door een 
aantal mooie dagen waren er ook veel wandelaars. Niet 
alleen op het strand, maar ook in het centrum. De meeste 
winkels en horecazaken waren gewoon open op 1 januari! 
Dat is gastvrijheid. 

Op 4 januari tijdens de Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie 
hebben we laten zien dat het met elkaar beter is. 
Ondernemend Zandvoort is vertegenwoordigd, samen 
met de bewoners, de vrijwilligers van diverse verenigingen, 
kunstenaars en gemeente.

Ik wens iedereen die hart heeft voor Zandvoort de aller-
beste wensen voor een goed 2013. Ondanks de huidige 
economie ben ik ervan overtuigd dat er heel veel kansen 
liggen in Zandvoort aan Zee. Voor vragen, ideeën of be-
hoefte aan een persoonlijk gesprek, kunt u altijd contact 
opnemen.

Wat hebben We toch 
een gezellig dorp!

Uit de hoek van 
de ondernemers

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de on
dernemers mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de 
voorzitters van de diverse ondernemersverenigingen, de 
bedrijfscontactfunctionaris en de centrummanager. Deze 
week Hilly Jansen, contactpersoon voor het Ondernemers
loket van de gemeente Zandvoort.

Ondernemersloket Zandvoort
Hilly Jansen

h.jansen@zandvoort.nl



Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

zand
kOrrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

2013

Magret de Canard 
Tamme eendenborstfilet 

500 gram € 12,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand januari voor Pashouders:

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij de nieuwe 
collectie wollen - met fleece 

gevoerde vesten binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

PERSONAL TRAINER
1e maand 
10% korting 
Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Nu met Zandvoort Pas;
ONtsPaNNiNgs
massage

www.Praktijkixchel.Nl

wellNessPraktijk

10%
kortin

g

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588U bent van harte welkom 

op onze 
Smaak Proeverij
a.s. vrijdag en zaterdag 

met Kaas gemaakt door 
kleine Kaas producenten 
uit binnen- en buitenland.

U proeft dan nog 
echte authentieke 

Smaak zoals die bedoeld is.
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DE ZANDVOORTSE IJSBAAN WAS WEER EEN GRANDIOOS SUCCES!

Mede dankzij de sponsoren was de ijsbaan ook dit jaar weer een groot succes! Wij danken: Stichting Winterwonderland dankt al haar 
vrijwilligers voor het mede mogelijk maken van 

het enorme succes van de ijsbaan.Gemeente Zandvoort Holland Casino ABN AMRO 
Hotel Zuiderbad Albert Heijn De Kaashoek
Circus Zandvoort Janssen & Kooy Zandvoortse Apotheek
Center Parcs HEMA Zandvoort Heintje Dekbed
Hotel Hoogland Café Fier Keur & Zn.
Stichting Strandkorrels Headsigns Koene Cleaning
Parfumerie Moerenburg Aannemersbedrijf Plevier RABOBANK
SNS Bank Heemstede Radio Stiphout SHELL
Slagerij Marcel Horneman Beachim Snackbar Het Plein 
CB Group Vlug Fashion Medina
Sea Optiek Café Anders Circuit Park Zandvoort
Beachclub Vroeger St. Zandvoort Promotie V.d Valk & Swart notarissen
Emotion by Esprit Beachclub Tien C’est Bon Specialiteiten
Chin.Rest. Hong Kong Versteege’s ijzerhandel Chin Chin
Dobey V.d. Veld Transport Goedkoop Drank 
Ladychef De Meerpaal Project Color
Club Nautique Hans van Brero Belli & Ribelli 
Scootershop Haarlem Dick Toorenent Bakels & Jonker
Kostverloren Vastgoed Beheer Hans Weber Red de Monumenten   
Boels Verhuur Sander Retra  Bazaar Zandvoort
Fysio Noord Bert de Vries Zorgbalans 
Grand Café XL Harry Faase Sailfish
Edwin Keur Van Kleeff Medirent 
Controlcopyright VVV Zandvoort HBR
Nop Productions Zandvoortse Courant

Albert

Jeroen

Sabine Toet

Vivian

Susan
Victor

Udo

Yvonne

Lucca

Michael

Karin

Marja

Raymond

Joop

Marco

Nelleke

Klaas

Martine
Rob

Joost

Marianne

Nop

Leny

Mary

Jules

Marije

Peter

Lies

Menno

Roy

Anja

 Annemarie
Antoine

Barry

Bert

Bettina Betty
Caroline Cees

Charlotte
Denise

DennisDiepakh

Dylan Elianne
Elly Els

Flora
Gert

Ingrid
Jerka

Roos
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 
of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet (*vergoed 
door zorgverzekering) 

.........................................................
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

.........................................................
3kmr appartement

te huur. 90m2, incl. G/W/L, 
1 maand borg, huur: € 900

Tel. 06-51815360 
.........................................................

"Uw auto verkopen!!"
voor de hoogste prijs?? of 

zoekt u een leuke occasion?
b.v. ford fusion bj. 2004 

met hoge instap APK, alles 
electr. voor € 3750,00 !!!!
Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel 

06-55383624
 ........................................................
Nieuwste model zonnebank 

met lichaamskoeling, ge-
zichtskoeling, lichttherapie, 
aromatherapie, verneveling, 

gezichtsbruiner, heerlijke 
muziek (meerdere keuzes) 

en aansluiting voor uw 
eigen iPod. € 0,80 p/min.

Slender You Zandvoort, 
Hogeweg 56A, 

tel. 06-19413733
.........................................................
Ik heb positieve gedachten 
over je en wil je weer een 
toekomst en hoop geven. 

Jeremia 29:11 (Bijbel) 
www.gebedzandvoort.nl 

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Pedicure Carla
gespecialiseerd in het 

behandelen van 
ingegroeide teennagels 

en het verwijderen 
van pijnlijke likdoorns. 

Gediplomeerd in de 
reumatische- en diabeti-

sche voet. Pro-voet lid. 
15 jaar ervaring.

tel. 06-46098919  
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

Te huur gezellig 
gemeubileerd 

2 kamer appartement 
dichtbij strand en dorp.
€ 750 per maand incl. 

g/w/l/internet en tv/dvd. 
Info: 06-13192998

.........................................................
Een datum om te 

onthouden: 9 februari 
groot winterfeest

 op Pluk, met een beurs 
voor 2e hands winter-
kleding, speelgoed en 
boeken. Een gezellige 
middag voor iedereen, 

natuurlijk bij SKiP! 
www.pippeloentje-pluk.nl

.........................................................
The Hedi's international

Henk Jansen en Dick Hoezee
Zaterdag 26 januari in 

Theater De Krocht 
Aanvang 20.00 uur

.........................................................
Schilderen (les) 

in kleine groepjes. 
Nog enkele plaatsen vrij. 

In het centrum, eigen 
parkeerterrein. Tel. 5716183, 
email monade@casema.nl, 

www.ateliertzand.nl
.........................................................

Recessie?
HENNY'S PEDICURE 

SALON gaat niet 
omhoog, maar omlaag 

met de prijs! Basisbeh. sch.
maken + nagels knippen 
+ eelt verwijderen+evt. 

likdoorns weghalen+creme 
massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling nor-

maal € 30 nu € 25. Info: 
5734944 of 06-50203097

.........................................................
Een nieuw jaar, een 

nieuwe kans om beter 
voor jezelf te gaan zorgen: 

massage is zorgen voor 
je lichaam en welzijn!

*Toch of Life*
Praktijk voor 

massagetherapie
Kosterstr. 11, 06-55931928

www.massagezandvoort.nl
.........................................................

Voor huishoudelijke hulp 
bij bejaarden, 

bel 06-19470109
.........................................................

Vrouw, 62jr., 
zoekt bridgepartner 

voor woensdagavond. 
06-21188159

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Behang- en 

schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Gespecialiseerd 
in Porsche en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

Voor uw APK, alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 
of 0653231754

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 

of 06-22209568

Laat u niet verrassen 
door de winter…

De temperatuur daalt, dus tijd om de auto winterklaar 
te maken. Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

• Winterbanden
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden  
een GRATIS winterpakket.

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Heeft u een leuke 
klantenactie 

bedacHt?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)
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BIOS-groep verzorgt het personenvervoer

Weer

Temperatuur

Max 7 3-4 2 1

Min 5 1 -2 -2

Zon 10% 35% 40% 55%

Neerslag 25% 20% 25% 20%  

Wind w. 4 ono.3 no.3 ono.3

Driekoningen vaak 
omkeerpunt winter

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Vooral barometrisch gezien 
verandert er nogal wat en 
de zachte zonale zuidwes-
telijke stromingen van de 
afgelopen weken raken 
we vrijwel geheel kwijt. 
Lentetemperaturen zoals 
afgelopen zondagmiddag 
met tot ruim 11 graden in 
de zuidelijke randstad zijn 
er de komende tien dagen 
in ieder geval niet meer bij. 
Het aanstaande weekend 
is het sowieso een graad of 
tien kouder dan het vorige.

In grote lijnen zien we de 
luchtdruk stijgen boven het 
noorden van Europa, terwijl 
de barometers dalen boven 
het Europese vasteland. Deze 
ontwikkeling brengt de wind 
geleidelijk in de aflandige 
oosthoek en op die manier 
kan de koudere lucht gelei-
delijk gaan binnensijpelen. 

Op woensdag regende 
het eerst nog enige tijd in 
Zandvoort, samenhangend 
met een koufront waarach-
ter de wind ruimde naar 
noordwest. Op vrijdag wordt 
de wind noordoost en de 
temperatuurdaling kan dan 
in gang worden gezet.

In het weekend zal het zeker 
een jas kouder zijn gewor-
den met slechts enkele gra-
den boven nul maximaal in 
de middag, maar misschien 

is dat nog een conserva-
tieve berekening. Tijdens de 
nachten kan het licht gaan 
vriezen na vrijdag met ui-
tersten tot -2/-3 graden in 
Zuid-Kennemerland. Veel 
zon is er niet de komende 
periode, maar in de loop van 
het weekend is de kans wat 
groter indien de lucht droger 
wordt.

Het vervolg is interessant en 
mogelijk schakelen we na het 
weekend over op echt koud 
weer met ook een toene-
mende sneeuwkans. Die kans 
op wat (natte) sneeuw is er 
trouwens al tussen vrijdag 
en zondag in onze contreien. 

Driekoningen (6 januari) 
is vaak een bepalend punt 
voor de Nederlandse win-
ter. Ingezet kouder weer 
rond deze periode houdt 
niet zelden langer dan een 
week aan in Nederland. De 
meest recente weerkaarten 
laten het tot tenminste 22 
januari koud zijn. Een oud 
weergezegde luidt dan ook: 
Driekoningen breekt of 
maakt de brug. De brug is 
hier uiteraard de brug rich-
ting Koning Winter.

Meer winterweerinfo via 
www.weerprimeur.nl of via 
0900-1234554. 

weerman Marc Putto 

Tijdens het komende weekend wordt het kouder, al-
thans minder zacht aanvankelijk. Of we een serieuze 
vorstperiode gaan meemaken is nog even de vraag, 
maar de schaakstukken worden wel verzet.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Gebruik van collectief vervoer moet omlaag

Geen nieuwbouw Oranje Nassauschool en De Krocht

Begin januari ontvangen alle inwoners van Zandvoort die 
gebruik maken van het collectief vervoer, een brief van de 
gemeente. In deze brief wordt gevraagd kritisch te kijken 
naar het gebruik van het collectief vervoer en waar moge-
lijk minder gebruik te maken van deze dienst. De dienst 
blijkt zo goed te werken dat het dreigt onder te gaan aan 
het eigen succes.

Er komt voorlopig geen nieuwbouw voor een nieuwe Oran-
je Nassauschool (ONS). Daardoor zal theater De Krocht ge-
renoveerd moeten worden en zal ook het Wim Gertenbach 
College nog niet kunnen verhuizen. Dat bleek dinsdag tij-
dens de eerste raadsvergadering Informatie van 2013.

In het kader van de Wet 
maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) voert de 
gemeente Zandvoort het 
collectief vervoer uit voor 

De beide schoolgebouwen 
zijn ARBO-technisch in zeer 
slechte staat en zijn eigen-
lijk aan nieuwbouw toe. 
Daarbij wil het overkoepe-
lende bestuur van de ONS 
niets weten van nieuwbouw, 
zij willen alleen dat het ge-
renoveerd wordt. Ook rijst 
de vraag wat Dunamare, de 
scholengemeenschap waar 
het Wim Gertenbach College 
toe behoort, van plan is met 
de enige middelbare school 
van Zandvoort. Het CDA wil 
een garantie van Dunamare 
om minimaal nog 15 jaar in 
Zandvoort gehuisvest te blij-
ven, maar Dunamare heeft 
nog niet gereageerd op een 
oproep om de toekomstplan-
nen uit de doeken te doen. 
Volgens wethouder Belinda 
Göransson, die wethouder 
Gert Toonen vervangt we-
gens vakantie, reageert: “We 

mensen die door lichamelij-
ke beperkingen niet in staat 
zijn om gebruik te maken 
van het openbaar vervoer. 
Vanaf 1 januari 2010 verzorgt 

moeten ons eerst maar een 
afvragen wat de renovatie 
en/of nieuwbouw allemaal 
gaat kosten. We gaan name-
lijk niet bouwen voor leeg-
stand.”

Ook theater De Krocht zit in 
het pakket. Het college wilde 
in eerste instantie dat in een 
multifunctionele nieuw-
bouw op de locatie van de 
ONS, waar de beide scholen 
in gehuisvest worden en er 
plaats zou zijn voor een ‘nieu-
we’ De Krocht. Zowel Astrid 
van der Veld (GBZ), Ruud 
Sandbergen (D66) als Uschi 
Rietkerk (PvdA), stellen dat 
hun partij wil dat theater De 
Krocht blijft bestaan. “Laten 
we De Krocht behouden en 
niet zo behandelen als het 
Gemeenschapshuis”, zei Van 
der Veld, waar Sandbergen 
aan toevoegde: “De Krocht 

de BIOS-groep dit collectief 
vervoer voor de gemeente 
Zandvoort maar ook voor an-
dere gemeenten in de regio.

In de afgelopen twee jaar 
is gebleken dat het gebruik 
van het collectief vervoer 
explosief is gestegen. De 
oorzaak hiervan ligt mede 
in het feit dat de meeste 
gebruikers van het collec-
tief vervoer zeer tevreden 
zijn over de BIOS-groep en 
daardoor intensief van hun 
diensten gebruik maken. 
De keerzijde is dat de kos-
ten dermate zijn gestegen, 
dat de gemeente voor het 
komende jaar niet meer in 
staat is om de kosten van dit 
collectief vervoer te kunnen 
betalen. Inmiddels zijn er 
overschrijdingen op de ge-
meentelijke begroting.

is een historisch gebouw en 
bestaat al 160 jaar. Het heeft 
een waardevolle functie, ook 
voor de Zandvoortse vereni-
gingen.”. 

De PvdA wil de ONS, het 
Wim Gertenbach College en 
De Krocht apart aanpakken. 
Göransson sloot dit agenda-
punt af met de samenvatting: 
“Voor samenvoeging met De 
Krocht gaan de handen niet 
op elkaar dus ook daar zal 
renovatie moeten gebeuren. 
Voor college is het duidelijk: 
ga door met renovatie van zo-
wel ONS en De Krocht maar 
wij willen niet nog 5 jaar 
aanmodderen met het Wim 
Gertenbach College.”

Regionaal  
mobiliteitsfonds 
De behandeling van het Re-
gionaal mobiliteits fonds, de 
Re gionale Bereik baar heids-
visie Zuid Ken ne mer  land 
voor Bloemen daal, Haarlem, 
Heem stede en Zandvoort, 
plus bestuursovereenkomst 
was snel klaar en wordt ko-
mende dinsdag tijdens de 

Net als andere deelne-
mende gemeenten bereidt 
de gemeente Zandvoort 
maatregelen voor om het 
toegenomen gebruik te be-
perken, zodat het collectief 
vervoer ook op termijn be-
taalbaar blijft. Maatregelen 
die worden overwogen zijn 
het beperken van het aantal 
zones die mensen mogen 
reizen en het verhogen van 
de eigen bijdrage per rit. Aan 
alle inwoners van Zandvoort 
die gebruik maken van het 
collectief vervoer wordt 
gevraagd kritisch te kijken 
naar de ritten die zij maken 
en waar mogelijk minder rit-
ten te maken. Ook wordt ge-
vraagd om voor de ritten die 
binnen Zandvoort worden 
gemaakt, zoveel mogelijk ge-
bruik te maken van de Belbus 
van Stichting Pluspunt.

vergaderingen Debat en 
Besluitvorming een hamer-
stuk. Sandbergen: “D66 is 
groot voorstander van de 
plannen die voorliggen maar 
het moet geen blanco cheque 
zijn. Het moet van groot be-
lang zijn voor de gemeente 
Zandvoort. Wij willen het op 
het conto van het toerisme 
laten gelden.” Zowel GBZ als 
OPZ zijn het niet eens met 
een gemeenschappelijke 
regeling. Volgens Michel 
Demmers (GBZ) staat de 
regering zelfs op het punt 
om dat fenomeen af te 
schaffen. Wethouder Andor 
Sandbergen is een gelukkig 
man als het een en ander 
zijn beslag krijgt. “Het leeft 
al 40 jaar in deze regio. Als 
het aangenomen wordt 
spreek ik van een historische 
beslissing. Nog een jaar en 
uw raad bestaat niet meer 
(wegens gemeenteraadsver-
kiezingen, red.) dus daarom 
wil ik pleiten voor een lichte 
gemeenschappelijke regeling 
want het is voor Zandvoort 
heel belangrijk”, zei de ver-
keerswethouder.

Politiek verslag Raadsvergadering Informatie, d.d. 8 januari
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MARTIN BANAAN VISIT CROATIA

 
Zandvoort

 
Zandvoort

6-kamer gezinswoning gelegen op de 1e, 2e en 
3e etage. Ruime woon- en eetkamer, 5 slaapkamers,
balkon, ruime badkamer en bergzolder.
Woonoppervlakte 110 m2, servicekosten € 5,06 p/m

Kijkmoment woensdag 16 januari a.s. om 10.00 uur. 
Minimale inkomenseis voor deze 
woning  bedraagt met maximaal 2 inkomens
€ 2.550,= NETTO per maand

De voorwaarden en documenten kunt u downloaden vanaf onze website: www.greevenmakelaardij.nl. 
De documenten kunt u tijdens het kijkmoment inleveren bij de makelaar.

4-kamerappartement met lift gelegen op de 3e en  
hoogste etage, royale woonkamer met balkon, 
open keuken, 3 slaapkamers, inpandige berging.
woonoppervlakte 120 m2, servicekosten € 54,06 p/m

Kijkmoment woensdag 16 januari a.s. om 11.00 uur. 
Minimale inkomenseis voor deze 
woning bedraagt met maximaal 2 inkomens
€ 3.150,= NETTO per maand

Goed onderhouden, zéér verzorgde en moderne 
3-kamerappartement nabij NS-station, strand en 
centrum. - Royale woonkamer met balkon (ZW);

• Luxe en moderne open keuken (2007);
• 2 slaapkamers, separaat toilet;
• Badkamer met ligbad en wastafelmeubel;
• Woonoppervlak ca. 80 m2;
• Berging in de onderbouw; 
• Servicekosten € 127,= per maand;
• Het geheel verkeert in een zéér goede staat!

Cornelis Slegersstraat 15E Kromboomsveld 27 

HUURPRIJS € 850,= PER MAAND 
EXCL. G/W/E EN SERVICEKOSTEN

HUURPRIJS € 1.050,= PER MAAND 
EXCL. G/W/E EN SERVICEKOSTEN. INCLUSIEF PARKING

VRAAGPRIJS: € 199.000,= k.k. 

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl WORD ONZE HUISVRIEND op www.facebook.com/greeven-makelaardij

OPGELET: KIJKMOMENT BIJ DE HUURWONINGEN!
 

Zandvoort

Linnaeusstraat 9D 

HUUR HUUR
ZO TE BETREKKEN!

drievoudig kampioen ard Keff wil al zijn trouwe sponsoren 
bedanken voor hun ondersteuning in het afgelopen jaar. 

KoMend seizoen oP naar de 4e titel!
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VenaVo 

Venavo
elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort. 

Voor meer informatie kijk op onze nieuwe website: 
www.venavo.nl 

P.s. ook met "slecht" weer staan wij er!!

Na al dat lekkere eten, en die schalen vol met oliebollen moeten  
we toch echt weer op onze gezondheid gaan letten!!  

Daarom deze maand een knots van een pot Visolie in de reclame. 

• Voor hart- en bloedvaten 
• Voor een goed cholesterol 
• Voor soepele spieren en gewrichten 

1000 mg per capsule, volledig natuurlijk. 

500 capsules € 43,95 

Tegen inlevering van deze  
advertentie aan de kraam: 

Let op: 500 capsules € 30,- 

Wij wensen u het allerbeste voor 2013 toe 
en zien u graag terug bij onze kraam!!

Golden Naturals Visolie Omega- 3 

Genieten van het Nieuwjaarsconcert Nieuw jaar, nieuwe samenstelling jazztrio
Een stampvolle Agathakerk heeft afgelopen zondag met volle teugen genoten van het 
traditionele Nieuwjaarsconcert. De koren Voor Anker, Music All-in en het Zandvoorts 
Mannenkoor plus nog eens Papa Luigi E Amici en twee solisten, brachten een wervelwind 
aan muziek in zeer diverse stijlen.

Het Trio Johan Clement, dat al elf jaar maandelijks een gast 
tijdens Jazz in Zandvoort begeleidt, houdt op te bestaan. 
Naamgever en pianist Johan Clement vindt dat hij niets ex-
tra’s meer toe te voegen heeft en stopt met deze concert-
reeksen om zich te gaan storten op een nieuwe uitdaging.

door Joop van Nes jr.

Voor Anker is het koor van 
de Zandvoortse Senioren-
ve reniging en staat onder 
leiding van Wim de Vries. Zij 
brachten een drietal num-
mers uit de sfeer van de mu-
sicals zoals ‘What kind of fool 
am I’, ‘On a clear day’ en ‘Tico, 
Tico’. Het tweede koor dat 
optrad was het Zandvoorts 
Mannenkoor, dat eveneens 
onder leiding staat van De 
Vries. Zij brachten twee 
stukken: ‘Mona Lisa’ van Jay 
Livingstone en Ray Evans ge-
volgd door ‘Walz for Debby’ 
van Gene Leesd en Bill Evans. 
Moeilijke stukken voor zo een 
groot koor maar het ging 
goed. 

Voor de pauze volgde ook 
nog een optreden van Papa 
Luigi E Amici, het kwar-
tet van Zandvoorter Louis 
Schuurman. Zij speelden op 
hun bekende, uitstekende 
wijze drie nummers van 
Reinhardt Django: ‘Daphne’, 
‘Minor Swing’ en ‘Nuages’. 
Zigeunerjazzmuziek van de 
bovenste plank, die klonk als 
een klok, met om de beurt 
solo’s van violist Schuurman 
en dan weer van sologita-
rist Ebe de Jong. Het publiek 
werd steeds enthousias-
ter want dit waren ze niet 
echt gewend tijdens het 
Nieuwjaarsconcert. De Jong 
zou na afloop verklaren dat 
hij hoogst verrast was door 
het publiek en dat hij in ieder 
geval nog nooit voor zoveel 

Dat meldde Hans Reijmers, 
de voorzitter van de stich-
ting Jazz in Zandvoort. 
Omdat slagwerker/vibrafo-
nist Frits Landesbergen ook 
al vertrokken was, is bassist 
Eric Timmermans als enige 
van het trio overgebleven. 
Echter dat houdt niet in dat 
deze populaire concerten in 
theater De Krocht ophouden 
te bestaan. Timmermans 

mensen tegelijk gespeeld 
had en dan ook nog eens in 
een kerk. 

Het kwartet van Schuurman 
begeleidde hierna een talent. 
Nadia Leen (21) zong ‘Fever’ 
van John Davenport en Eddy 
Cooley en als afsluiter ‘Mack 
the Knife’ van Kurt Weil. Leen 
begon al op 15-jarige leeftijd 
aan een gitaaropleiding bij de 
Zandvoortse muziekschool 
New Wave en kreeg al snel 
het advies om ook zanglessen 
te gaan volgen. Een terecht 
advies want deze nog zo 
jonge dame heeft niet alleen 
een mooie stem maar ook 
nog eens een buitengewoon 
gevoel voor ritme en timing.

Na de pauze nog een ‘pro-
duct’ van New Wave: ac-
cordeonist Roelof Ruijs. Hij 
speelde helaas maar één 
nummer, maar het was ge-
weldig. Zijn vingers dansten 
in een razend tempo over 
de toetsen tijdens ‘Jazz à la 
Française’ van componist 
Claude Bolling. Technisch 
heel pittig maar het leek als-
of hij er totaal geen moeite 
mee had. Terecht kreeg Ruijs 
dan ook een daverend ap-
plaus. Hij werd gevolgd door 
het dameskoor Music All In. 
Aan alles is het af te lezen 
dat deze Zandvoortse da-
mes vooral plezier beleven 
aan hetgeen zij ‘brengen’; de 
lol staat voorop. Echter ook 
kwaliteit. Dit concert wer-
den ze eenmalig geleid door 
de Zandvoortse pianist Theo 

heeft in de persoon van Erik 
Kooger een nieuwe slagwer-
ker gevonden. Samen zullen 
zij de concerten van Jazz 
in Zandvoort voortzetten. 
Voortaan zal het vaker voor-
komen dat voor een concert 
twee solisten aangetrokken 
worden, waarvan een dan de 
pianist zal zijn.

Zoals komende zondag, dan 

Wijnen omdat hun eigen 
dirigent van een bevalling 
herstellende is. Swingend 
zongen de dames ‘Killing 
me softly’ van Charles Fox en 
deden het nog even dunne-
tjes over met het prachtige 
‘Automn Leaves’ van Johnny 
Mercer en Jo Stafford. Ook 
voor hun was een groot ap-
plaus weggelegd.

De Zandvoortse dames wer-
den afgewisseld door het 
Zandvoorts Mannenkoor 
voor een tweede optreden. 
Zij zongen nu een wat min-
der moeilijk stuk, ‘Strangers 
in the Night’ van onder an-
dere Bert Kaempert en dat 
ging ze meer dan uitstekend 
af. Als laatste voor de samen-
zang namen opnieuw Papa 
Luigi en zijn vrienden bezit 
van het podium. Nu voor 
een aantal zeer swingende 
nummers, waaronder een 
geschreven door sologitarist 
Ebe de Jong. Opnieuw kregen 
zij een daverende ovatie van 
het dolenthousiaste publiek. 

Ter afsluiting volgde een 
p r a c h t i g  s a m e n z a n g . 
Nadia Leen, begeleid door 
Schuurman en zijn band, 
zong uit volle borst het 
mooie ‘Happy new Year’ van 
componist/zanger Benny 
Andersson, oud-lid van de 
wereldgroep Abba. De kerk 
barste bijna uit haar voe-
gen door deze muziekkeuze, 
waarmee een bijzonder ge-
slaagd concert werd afge-
sloten.

is Karel Boehlee de gast-
pianist. De in 1960 gebo-
ren toetsenist wordt in de 
Anglicaanse jazzwereld ook 
wel ‘het best bewaarde ge-
heim van de Nederlandse 
jazzwereld’ genoemd. Hij 
heeft met grote artiesten ge-
werkt als ‘Toots’ Thielemans 
en Trijntje Oosterhuis.

Zondag zal het trio saxofo-
nist Simon Rigter begelei-
den. Rigter is de zoon van 
saxofonist Bob Rigter en 
kreeg de muziek met de pap-
lepel ingegoten. Hij speelt in 
een groot aantal toonaan-
gevende jazzformaties als 
The Dutch Jazz Orchestra 
en The Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw. Niet de eer-
ste de beste dus.

Het concert van Jazz in 
Zandvoort in theater De 
Krocht begint komende zon-
dag om 14.30 uur. De entree 
bedraagt € 15 en voor stu-
denten slechts € 8.

Nadia Leen is een groot zangtalent



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

respectievelijk de burgemeester van Zandvoort, ieder voor 
zover het hun c.q. zijn bevoegdheden betreft hebben be-
sloten:
de medewerkers van de werkeenheid Handhaving, wer-
keenheid Handhaving Bouwen, de piketmedewerkers ten 
behoeven van de handhaving van geluidsoverlast van de ge-
meente Zandvoort, de milieu-inspecteurs van Milieudienst-
IJmond en de inspecteurs/adviseurs van de Veiligheidsregio 
Kennemerland, aan te wijzen als toezichthouder voor het 
houden van toezicht op de naleving van de: Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Algemene plaatselijke 
verordening, Afvalstoffenverordening, Bomenverordening, 
Marktverordening, Parkeerverordening, Brandbeveiligings-
verordening, Monumentenwet, Huisvestingswet, Wet op de 
ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, Wet op de kans-
spelen en de Drank- en horecawet; dat dit besluit één dag 
na publicatie in de lokale krant in werking treedt;

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Trompstraat 2, wijzigen van het bestaand kozijn, ingekomen 
27 december 2012, 2012-VV-145.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen 
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij 
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - 
besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep 
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden besluiten
Verzonden omgevingsvergunningen
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Kerkplein 12, het plaatsen van terrasschotten, verzonden 03 
januari 2013, 2012-VV-119.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

bij in de betreffende planregels tot uitwerking en wijziging 
als bedoeld in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening, de woor-
den “gemeenteraad” zijn vervangen door “burgemeester en 
wethouders”.  
Voorts is door middel van een bouwvlak de beoogde par-
keergarage op het Watertorenplein opgenomen, aangezien 
volgens de Afdeling bestuursrechtspraak een parkeergarage 
een hoofdgebouw is en door middel van een bouwvlak aan-
gegeven dient te worden.

Uitzondering
Het reparatieplan heeft geen betrekking op de uitwerking-
regel voor het gebied rondom de hoogbouw van het Palace-
gebouw aan het Burgemeester van Fenemaplein en de Jac. 
Van Heemskerckstraat. Hiervoor zal (later) een afzonderlijk 
bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Wijzigingen
De gemeenteraad heeft overeenkomstig het advies van de 
hoorcommissie besloten ambtshalve een wijziging van de 
nummering van de planregels vast te stellen alsmede het 
woord “Fauvaugeplein” te wijzigen in “Favaugeplein”.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, bestaande uit toelich-
ting, ruimtelijke verbeelding, raadsbesluit en planregels, ligt 
vanaf 11 januari 2013 gedurende 6 weken ter inzage: 

- bij de centrale balie in het raadhuis (ingang Swaluëstraat) en 
in de openbare bibliotheek, Louis Davidscarré 1 te Zandvoort.
- De stukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke 
website (onder Bewoners, Bouwen en Wonen, bestemmings-
plannen, reparatieplan partiële herziening bestemmingsplan 
“Middenboulevard”).

Beroep
Een belanghebbende kan gedurende de tervisielegging (be-
roepstermijn) beroep instellen tegen de vaststelling van het 
bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500  EA DEN HAAG. Tevens 
kan hij een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State indienen. Geen beroep kan worden ingesteld door een 
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten 
dat hij geen tijdige zienswijzen tegen het ontwerpbestem-
mingsplan naar voren heeft gebracht. Wie opkomt tegen de 
wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de 
vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp daar-
van, kan redelijkerwijs niet worden verweten daaromtrent 
geen zienswijzen kenbaar te hebben gemaakt. Zowel voor 
het indienen van een beroepschrift als voor een voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de 
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling van de 
Raad van State treedt het bestemmingsplan niet in werking 
totdat op het verzoek is beslist. 

Aanwijsbesluit toezichthouders gemeente 
Zandvoort 2012
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Zandvoort, 

Gemeentelijke publicatie week 02 - 2013

Vergadering college 

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 15 januari 2013. 
Zij houdt dan achter elkaar twee vergaderingen, Debat en 
Besluitvorming.

De onderwerpen van beide vergaderingen:  
- Regionaal mobiliteitsfonds en bestuursovereenkomst
- Goedkeuring begroting openbaar onderwijs
- ESF subsidie (Europees Sociaal Fonds)
- Grondexploitatie Middenboulevard – NB Besloten behan-
deling indien inhoudelijke informatie uit de achterliggende 
stukken wordt uitgewisseld.

Bij Gemeenteraad - Besluitvorming bovendien:
- Lijst ingekomen post
- Verslagen 27 november 

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De vergadering Gemeenteraad - Debat begint om 20.00 uur 
en 10 minuten na afloop daarvan begint de vergadering van 
Gemeenteraad – Besluitvorming. 

De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wij-
zigen. U vindt de meest recente agenda’s en alle infor-
matie op de website van de gemeente; klik hiervoor op 
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website 
rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> 
Luisteren en verslag”).

Bestemmingsplan “Middenboulevard” (reparatie)

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken overeen-
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad bij besluit van 27 november 2012 het 
bestemmingsplan “reparatieplan partiële herziening bestem-
mingsplan “Middenboulevard” gewijzigd heeft vastgesteld.

Aanleiding
Op 29 september 2009 heeft de gemeenteraad van Zand-
voort het bestemmingsplan “Middenboulevard” vastgesteld. 
Dit bestemmingsplan betreft het gebied gelegen tussen de 
Thorbeckestraat, Torenstraat, Westerparkstraat (ged), Bad-
huisplein, Burg. Engelbertsstraat, Jac. van Heemskerckstraat 
en de duinenrij van de Zeereep. 

Bij uitspraak van 7 december 2011 heeft de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State bepaalde onderdelen 
van het bestemmingsplan “Middenboulevard”  om formele 
redenen vernietigd. Het betreffen hier de planregels, waarbij 
de bevoegdheden als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruim-
telijke ordening tot wijziging of uitwerking aan de gemeen-
teraad waren overgelaten.

Het reparatieplan partiële herziening bestemmingsplan 
“Middenboulevard” , heeft betrekking op die planregels, waar-
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U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 02

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 
8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website 
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtenco-
ordinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiteraard 
kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan 

de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling ver-
wezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Curling Cup bij Winter WonderlandDuo Huisman/Braams wint Nieuwjaarsrace
De Nederlandse Curling Bond heeft i.s.m. Winter Wonderland, Zandvoort Actief en Sport-
service Heemstede/Zandvoort voor het eerst een curlingtoernooi georganiseerd voor de 
felbegeerde Curling Cup. De inschrijving was gratis en er hadden zich vier teams, bestaan-
de uit vier personen aangemeld. 

In de kwalificatietraining, voorafgaand aan de Nieuwjaars-
race, heerste een echte familiestrijd. Vader Luc Braams 
bleef zijn zoon Max een fractie van een seconde voor en 
mocht met zijn snelle Renault Mégane van pole starten. 
Braams senior reed samen met Duncan Huisman, die af-
gelopen seizoen in de Dutch GT co-equipier was van Max. Er wordt gezegd dat het 

wel lijkt op jeu de boulen, 
maar de vier leden van 
Jeu de Boules Vereniging 
Zandvoort die meededen, 
hebben na deze test hun 
bedenkingen hierover. Niet 
zozeer het richten, als wel 
de afzet en het met de juiste 
snelheid over het ijs schui-
ven van de schijf bleek lastig. 
Daardoor was de aandacht 
om zich staande te houden De snelle V8STAR van Braams 

junior en Wolf Nathan bleek in 
de kwalificatie niet opgewas-
sen tegen de Mégane. Ook in 
de race was dat het geval. De 
V8STAR moest nog voordat de 
duisternis inviel de strijd zelfs 
staken door een remprobleem. 
Tijdens die neutralisatie deed 
het leidende duo Huisman en 
Braams de pits aan, waardoor 
zij hun koppositie in de race 
wisten te verstevigen.

Door het wegvallen van de 

en niet languit op het ijs te 
belanden het ultieme doel. 
Menigeen belandde dan ook 
op buik of billen, wat hilari-
sche reacties tot gevolg had. 

Er zaten zeker enkele talen-
ten tussen de deelnemers, 
maar de lol was vele malen 
belangrijker dan het winnen. 
De Cup was voor het team 
‘Net Niet’, die volgende keer 
beslist weer meedoen en V8STAR lag de Saker Sprint 

Sports car van Jaap Wilkens, 
Johan Kraan, Luca Bettini en 
oud DTM-coureur Renger 
van der Zande op de twee-
de plaats, gevolgd door de 
snelle Blee kemolen Porsche 
met Kees Bouhuys, Michael 
en Sebastiaan Bleekemolen 
en Jeroen Mul die de jong-
ste telg van vader Michael 
Bleekemolen verving. Na een 
stuivertje wisselen op plek 2 
en 3, werd het podium uitein-
delijk als volgt bezet: 1. Huis-

curlingautosport

zich dan team ‘Toch Wel’ 
zullen noemen. De 2e plek 
was voor team ‘Groetjes’, 
3e werd team ‘Bas’, ver-
noemd naar puppie Bas, 
hun minimascotte. Tot slot 
moesten de jeu de boulers 
genoegen nemen met plek 
4. Complimenten aan de or-
ganisatie en hopelijk gaat 
dit een vervolg krijgen, zodat 
deze Cup een wisselbeker 
kan gaan worden. 

man/Braams sr., 2. Blee ke mo-
len/Bouhuys/Mul, 3. Wil kens /
Kraan/Bettini/Van der Zande. 

In Divisie II ging de winst 
naar Sven van Hulst, Bas van 
de Ven en Jan Joris Verheul in 
de BMW320d WTCC, voor de 
BMW’s van Eddie den Dekker/
Michel Schaap en Rob de Laat/
Rob Severs. In Divisie III was de 
equipe Wilbert Groenewoud 
en Marcel Robijn het meest 
succesvol. Daarachter volg-
den Melroy Heemskerk/
Arthur Uitert en op de der-
de plaats een sterke Mazda 
MX-5 van Eric Sliphorst/Yardy 
Hoogwerf/Rudy Schilders. In 
Divisie IV was de winnaar 
ook een Braams. Dit keer was 
Liesette Braams samen met 
Donald Molenaar de winnaars 
in deze divisie. Daarachter 
volgden Norman van Beek/
Coen Pronk en Marcel 
Schoonhoven/Remon Vos.

Op zondag 3 februari volgt 
er weer een nieuwe ronde 
in het Winter Endurance 
Kampioenschap met de 4 uur 
van Zandvoort.

De winnende Megane | Foto: Chris Schotanus

Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dorsman Assurantiën
Greeven, Makelaardij o.g.
Haar
La Bonbonnière 
Lunchbreek 
Pluspunt
Stichting Jazz  

in Zandvoort

Administratiekantoor 
K. Willemse

At East
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beter Mobiel
Bloemsierkunst  

Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

St. Winterwonderland 
Zandvoort

Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Venavo
Wijzer
ZorgContact
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Courant 
Zandvoortse 

Zie onze advertentie op de achterpagina 

5 9Actueel Actueel Sport Sport
Amateurfilmer valt
met documentaire
in de prijzen

Artiestenduo
neemt afscheid
op de planken

Fietsevenement
toegevoegd aan
Circuit Run

12-jarig Zandvoorts
tennistalent
dient zich aan

9e jaargang • week 03
17 januari 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

21 23

Altijd als eerste op de hoogte van nieuws 
over gemeente Zandvoort? Volg ons op twitter: 

www.twitter.com/ZandvoortaanZee
Gemeente Zandvoort

Agenten 
dienstbaar

‘Dan kunnen ze ook 
wel even medicijnen 
gaan halen voor die 
klanten van Menzis’

De Mannetjes

Zandvoorters die voor hun ziektekosten verzekerd zijn bij Menzis zitten met een pro-
bleem. Omdat beide Zandvoortse apotheken (nog) geen nieuw contract met de zorgver-
zekeraar hebben, moet voor medicijnen en andere artikelen die zijn voorgeschreven per 
recept, contant worden betaald. Verzekerden moeten dan zelf de rekening naar Menzis 
sturen, waarbij in veel gevallen minder wordt vergoed.

Studenten van de politieschool hebben zich dinsdag 
van hun beste kant laten zien. Op de agenda stond een 
grote verkeerscontrole gericht op snelheid, maar die kon 
uiteraard door de klimatologische omstandigheden niet 
doorgaan. In plaats daarvan werden de handen uit de 
mouwen gestoken.

De Zandvoortse Apotheek heeft nog geen contract met zorgverzekeraar Menzis

Politieagenten maken pad sneeuwvrij

Zandvoortse apotheken contra verzekeraar Spontane actie politie

Het probleem zit in een ver-
schil van mening over de ver-
goeding die de Zandvoortse 
Apotheek en de Apotheek 
Beatrixplantsoen willen 
ontvangen voor hun dien-
sten. Hans Mulder van de 
Zandvoortse Apotheek zit 
er erg mee in zijn maag. “Ik 
heb er slapeloze nachten 

Besloten werd om de slogan 
van de politie: waakzaam en 
dienstbaar, gestalte te ge-
ven. 11 agenten, vrouwen en 
mannen, namen bezems en 
sneeuwschuivers ter hand 
en maakten zich dienstbaar 
bij het Huis in de Duinen en 
Nieuw Unicum. 

Joop van Kempen van Nieuw 
Unicum was uitermate ver-
rast toen de agenten in oplei-
ding zich bij de poorten van de 
instelling meldden. “Vandaag 
werd Stichting Nieuw Unicum 
verrast door een heel peloton 
politiestudenten die spontaan 
langs kwamen om sneeuw te 
ruimen, zodat mensen in hun 

van gehad, maar ik heb toch 
moeten besluiten niet aan 
de voorwaarden van Menzis 
te voldoen. Ik had het gevoel 
steeds verder te worden uit-
gekleed, tot aan mijn onder-
broek aan toe. Dat gaat me 
te ver”, zegt hij.

Volgens een woordvoerder 

rolstoel toch weer naar buiten 
konden. Nadat ze bij ons klaar 
waren gingen zij verder naar 
het Huis in de Duinen. Erg 
goed bezig dames en heren 
van de politie, dikke pluim!”, 
meldde hij dinsdag aan de 
Zandvoortse Courant. 

van Menzis heeft de zorg-
verzekeraar de apotheken 
in Zandvoort vier procent 
meer geboden dan in het 
oude contract stond, maar 
voor apotheker Mulder is dat 
bij lange na niet genoeg om 
alle kosten te dekken, zoals 
salarissen voor het perso-
neel, onderhoud, bezorging 
etc. “Als we in gaan op het 
aanbod van veel zorgverze-

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

SEA OPTIEK declareert 
(indien gewenst) voortaan 

uw ziektekostenvergoeding 
rechtstreeks!! Uw vergoeding 

wordt dan direct van uw 
factuur afgetrokken en zo kan 

het zijn dat u (bijna) niets 
hoeft te betalen voor uw 

nieuwe bril, glazen of lenzen!
Laat ook uw vergoeding door 

ons nakijken en profiteer!

Zondag 20 januari 2013
Heemsteeds Philharmonisch Orkest

Dirigent: Dick Verhoef
Nikolaj Rimski-Korsakov -
Ouverture De bruid van de tsaar

Modest Moessorgski -
Schilderijententoonstelling

Johann Strauss Jr - 
Ouverture Die Fledermaus, Wiener Blut (wals), 

Kaiser Wals, Champagnepolka
Johann Strauss Sr - Radetzky Mars

Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl

keraars, moeten we alleen 
maar keihard werken en 
houden we niets over”, is hij 
van mening.

Hoe heeft dit zo ver kunnen 
komen? Mulder: “Sinds 2012 
is de prijs van medicijnen 
vrijgegeven. Dat leidt tot 
absurde situaties. De zorg-
verzekeraars werken met 
een preferentiebeleid ofwel 
de laagste prijsgarantie. Het 
komt voor dat een groothan-
del een bepaald medicijn, 
dat nog maar een beperkte 
houdbaarheidsdatum heeft, 
heel goedkoop op de markt 
gooit. Dan wordt voor alle 
medicijnen met diezelfde 
werking, die duurder zijn, 
door de zorgverzekeraars die 
laagste prijs gehanteerd.”

De Menzis-woordvoerder be-
vestigt dat er een landelijke 
prijslijst is waarnaar wordt 
gekeken, maar volgens hem 
gaat de prijs omhoog of 
omlaag indien dat noodza-
kelijk is. Hij rekent er overi-
gens op dat er alsnog een 
overeenkomst komt met 
de Zandvoortse apotheken: 
“Met bijna alle 2.000 apo-
theken in Nederland heb-
ben we een nieuw contract 
gesloten en met Zandvoort 
komen we er ook wel uit.” 
Mulder is daar minder opti-
mistisch over: “Ook met het 
laatste voorstel ga ik niet ak-
koord. In 2011 hebben ze ons 
10 procent gekort en nu vier 
procent erbij. Dan kom ik nog 
altijd zes procent te kort.”

vervolg op pagina 3
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familieberichten

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

“ Ik wil als een nachtkaarsje uitgaan “
en zover is het nu gekomen

Verdrietig, maar opgelucht dat verder lijden haar bespaard is ge-
bleven, geven wij u kennis van het overlijden van onze sterke, 
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Cornelia Francina Boon - Wesseling
sinds 1 januari 1989 weduwe van Ad Boon

* Schoten,  † Zandvoort, 
18 maart 1923  9 januari 2013

 Gert-Jan †
 Marjolein en Michel
  Nick
  Bart

Correspondentieadres:
Familie Leenart
Dr. Jac. P. Thijsseweg 20
2041 BM  Zandvoort

Onze moeder en oma is overgebracht naar het Yarden Uitvaart-
centrum Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen 
bezoek. 
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 
17 januari  om 13.45 uur in het crematorium “Westerveld”,
 Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Beetje bij beetje moesten we je verlaten
we konden uiteindelijk niet meer met je praten
de blik, die stilte dat deed elke keer weer zeer
De moeder van vroeger was je niet meer
wij zagen heel goed je stille verdriet
Maar echt helpen konden we je niet
 
Na een leven vol toewijding en zorg voor haar gezin is van 
ons heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder.
Wij zijn heel verdrietig maar hebben een bevrijd gevoel dat 
haar lijden voorbij is
 

Anita Heesemans – de Vos
weduwe van Jan Heesemans

  
 Alex en Lida
  Miranda en Patrick
  Lisa, Feline
  Jaymie en Marlene
  Mees, Charlotte
 
 Maria en Peter
  Babiche
  Jean Paul
 

De begrafenis heeft in besloten kring plaats gevonden.
 
Onze speciale dank gaat uit naar de thuiszorg Zandvoort en 

de medewerkers van de Houttuinen; afdeling Vijverzicht.

 ”Een enkel ogenblik 
kan alles doen veranderen.”

Met veel pijn in ons hart en vol onbesef hebben
wij onverwacht afscheid moeten nemen van mijn 

allerliefste Els, onze lieve moeder en liefhebbende oma 

Elisabeth Maria Bruijn – van der Storm
Els

      Amsterdam,                Zandvoort,
    3 februari 1943           11 januari 2013

Max 
Sander en Renée 
 Senne, Jurre 
Marc en Ellen 
 Danique, Marita, Jay 

Correspondentieadres:
M.A.B. Bruijn
Haarlemmerstraat 72
2042 NE Zandvoort

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 
17 januari om 14.30 uur in de parochiekerk St. Agatha, 
Grote Krocht 43 te Zandvoort.
Aansluitend zal om 16.00 uur de begrafenis plaatsvinden 
op de Algemene Begraafplaats Zandvoort, Tollensstraat 
67 te Zandvoort.

       Amsterdam,               Zandvoort,
     3 februari 1943       11 januari 2013

Els Bruijn - van der Storm

Onverwachts is ons oudste zusje Els overleden.
Wij zullen haar herinneren als een liefdevolle,  
zorgzame, gezellige en sportieve zus.

Carole
Herman † - Laura
Paul - Annemarie
Peter - Yuki
Vera - Jan Kees
Leo † - Josée
Eric - Joyce
Marcel  - Ineke
  en de kinderen.

Wij wensen Max en de kinderen veel sterkte en warmte toe.

in memoriam
 18-01-2001            Lieve Arthur               18-01-2013

stil verdriet, zo goed verborgen
soms toch tastbaar, dan weer niet
stil verdriet lijkt soms verdwenen
maar echt verdwijnen doet het niet!

                                                    Sonja&Wendy
                                                    Jolanda&Peter
                                                    Ricardo&Angelo

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK Iets te (ver)kopen?

Plaats 
een Zandkorrel

(zie pagina 16)
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is eindelijk de kogel door de 
kerk. Ik bedoel de voormalige 
katholieke kerk uit 1854, nu 
beter bekend als theater De 
Krocht. Het pand wordt niet 
gesloopt. Kennelijk heeft de 
raad de tekst ‘Sanctuarium 
meum metuite’ (hebt eer-
bied voor mijn Heiligdom), 
die boven de oude kerkdeur 
staat, zich ter harte genomen. 
Inmiddels maken veel vereni-
gingen dankbaar gebruik van 
de zaal die een fantastische 
akoestiek heeft. Na jarenlang 
getreuzel wordt het oude ge-
bouw gerenoveerd! De toe-
komst van dit monument is 
gered. Nu de rest nog.
Zo zijn we bezorgd over de 
leegstand van de panden in 
ons dorp. Die verdienen extra 
aandacht. Want leegstand is 
achteruitgang. Dat laatste ge-
beurt momenteel ook met de 
watertoren, die door de leeg-
stand flink verpaupert. Omdat 
de toren in 2006 voor een ap-
pel en een ei is verkocht aan 
projectontwikkelaars houdt 
het de gemoederen flink be-
zig. De gemeente en eigenaren 
verschillen van inzicht hoe de 
watertoren en het omliggende 
gebied herontwikkeld moet 
worden. Over de optie ‘sloop’ 
zijn voor- en tegenstanders 
het niet met elkaar eens. Voor 
vrienden van ‘Red de waterto-
ren’ is het ondenkbaar dat de 
toren, net als zijn voorganger, 
verdwijnt. Tegenstanders daar-
entegen vinden het niet erg als 
dat ‘ding’ gesloopt wordt. En 
een andere doelgroep wil de 
replica van de oude waterto-
ren terug. Ook nu weer veel ge-
treuzel en geen eenduidigheid. 
De glans van de parel aan zee 
is aardig aan het verdwijnen. 
Juist de nieuwbouw van de 
watertoren destijds, zou na 
de Tweede WO het geloof 
in een goede toekomst voor 
Zandvoort terugbrengen. 
Maar op dit moment is de toe-
komst van de toren zélf ver te 
zoeken. Dus beste raad, poets 
de parel voor 2013 eens 
flink op en neem net als 
theater De Krocht einde-
lijk een besluit! Redden 
of toch slopen?! N

el
 K

er
km

an

cartoon - Hans van Pelt

Volgens mij… 

De Zandvoortse apothe-
ker Mulder licht zijn zorgen 
over de situatie toe: De NZa 
(Nederlandse Zorg Autoriteit, 
red.) denkt dat we onder-
handelen, maar daar is geen 
sprake van. Menzis dicteert 
en wij moeten daar dan maar 
mee akkoord gaan. Niet dus!” 
Overigens is er ook nog geen 
contract met een andere zorg-
verzekeraar, VGZ. Mulder ver-
gelijkt de problemen met de 
situatie vorig jaar bij de tand-
artsen: “Toen daar de prijzen 
werden vrijgegeven om de 
concurrentie te stimuleren, 

greep de minister al snel in 
om het terug te draaien om-
dat het prijsopdrijvend werkte 
in plaats van prijsverlagend. 
Waarom draaien ze het vrij-
geven van de medicijnprijzen 
ook niet terug? Ook hier zien 
we dat het averechts werkt.”

Dat beide Zandvoortse apo-
theken geen contract met 
Menzis hebben gesloten komt 
vanwege de verregaande sa-
menwerking tussen beide 
apotheken. Overigens zijn er 
in Aerdenhout en Heemstede 
apotheken die wel een contract 

met Menzis hebben, maar die 
weigeren Zandvoorters de 
helpende hand te bieden; zij 
komen alleen op voor hun ei-
gen klanten.

Zolang er geen overeen-
komst is tussen Menzis en de 
Zandvoortse apotheken zullen 
mensen hun medicijnen dus 
contant moeten afrekenen. 
Mulder begrijpt dat dit een 
vervelende situatie is: “Ik wil 
graag zorg verlenen, maar ik 
weiger te zwichten voor het 
machtsmisbruik van de zorg-
verzekeraar.”

Evenementenagenda

18	 Oomstee	Jazz	-	met gastoptreden van Machteld 
Cambridge. Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

20	 Classic	Concerts	-	Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest. Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

24	 Magic	Cabaret	-	Theater & Diner Show.
 Beachclub Take Five, aanvang 18.00 uur

25	 Smartlappen	en	levensliederen		
Zing gezellig mee! Café Koper, aanvang 21.00 uur

26	 The	Hedi’s	International	-	Theater De Krocht, 
aanvang 20.00 uur

17-24	Kids	Adventure	week	-	Themadagen met 
activiteiten voor kinderen tijdens de voorjaarsvakantie

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

e januari	b januari d	

e februari	b februari	d	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
17 T/M 23 JAN

HOTEL TRANSSYLVANIE: 
HOTEL VOL MONSTERS 3D (NL)
ZA-ZO-WO om 12.45 uur

WRECK-IT RALPH 3D
ZA-ZO-WO om 14.30 uur

THE HOBBIT: 3D
AN UNEXPECTED JOURNEY   
ZA-ZO-WO om 16.30 uur
DO t/m DI om 19.30

Filmclub: DANS LA MAISON
WO 19.30 uur 

Verwacht: Koning van Katoren, NIJNTJE de film. 
Vanaf 30 januari 

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

vervolg - pagina 1 - Zandvoortse apotheken contra verzekeraar

Korte vergadering door snelle besluiten
De vergadering gemeenteraad-Debat en gemeenteraad-
Besluitvorming van afgelopen dinsdag was al om 22.30 
uur afgelopen. Ofwel de agendapunten hadden niet teveel 
gewicht ofwel de raadsleden waren het snel eens. Het is 
wel eens anders geweest. 

Vooraf werden de raadsleden 
door VVD-fractievoorzitter 
Ellen Verheij op beschuit met 
muisje verrast. Zij is vorige 
week namelijk bevallen van 
dochter Charlotte-Sophie. 

Het CDA had een tweetal mo-
ties ingediend, die ter vergade-
ring behandeld moesten wor-
den. Een over de huisvesting 
van de Oranje Nassauschool, 
het Wim Gertenbach College 
en theater De Krocht, en de 
andere over de Zandvoortse 
Rekenkamer. Uiteindelijk werd 
de laatste ingetrokken en is 
door de agendacommissie op 
de rol gezet.

Na de opening van de bur-
gemeester en het vaststel-
len van de agenda kwam 
het Regionaal mobiliteits-
fonds en bestuursovereen-
komst aan bod. Voor de uit-
voering van de Regionale 
Bereikbaarheidsvisie zijn drie 
vervolgstappen nodig. Het 
raadsvoorstel omvat deze 
stappen. Een aantal raadsle-
den had toch nog enkele vra-
gen voor wethouder Andor 
Sandbergen. Zo vroeg Carl 
Simons, fractievoorzitter van 
OPZ, zich af waarom bepaal-
de vergaderingen aangaande 

deze materie besloten moe-
ten zijn. Volgens Jerry Kramer 
(VVD) is dat nodig omdat 
er over personen en instan-
tie gesproken kan worden. 
Sandbergen was dat met hem 
eens maar wil wel de notulen 
openbaar maken. Uiteindelijk 
werd het voorstel unaniem 
aanvaard.

Het agendapunt over de be-
groting van het openbaar 
onderwijs kwam neer op een 
aantal schermutselingen tus-
sen D66-raadslid Robbert de 
Vries en enkele collega’s. De 
Vries meende dat de begro-
ting niets voorstelde en dat er 
tegenwoordig andere begro-
tingen in het openbaar onder-
wijs worden gehanteerd. Hij 
maakt zich tevens zorgen over 
de kwaliteit van onderwijs op 
de Duinroosschool. “Dit is een 
schrale begroting. Volgens de 
Onderwijsinspectie is dat ni-
veau zwak en dat zal zwak blij-
ven”, zei hij. De raad wil om de 
tafel met een vertegenwoor-
diger van STOPOS, het over-
koepelende orgaan van het 
openbaar onderwijs, om meer 
informatie te kunnen krijgen. 
De begroting werd unaniem 
aanvaard, nadat burgemees-
ter Niek Meijer meldde dat 

tegenstemmen volgens de 
landelijk wetgeving niet van 
toepassing is. VVD en D66 
hadden in eerste instantie 
tegen willen stemmen, maar 
voelden zich met de rug tegen 
de muur door de wetgeving 
van bovenaf.

Volgens Willem Paap (SZ) zou 
de gemeente Haarlem het 
grootste voordeel hebben van 
de subsidie voor re-integratie, 
die door de beide gemeenten is 
aangevraagd bij het Europees 
Sociaal Fonds (ESF). Hij is bang 
dat de Zandvoorters die gere-
integreerd willen worden, de 
subsidie is bestemd voor be-
drijven die daarin gespeciali-
seerd zijn, niet van de subsi-
die kunnen profiteren. Hij had 
samen met GBZ een motie 
voorbereid. Sandbergen echter 
haalde de angel uit het vuur 
en meldde dat ook Zandvoort 
lokale aanbieders van hulp 
heeft aangemeld. Hij vond het 
zeker geen ondermijning van 
de subsidie, hoewel Haarlem, 
gezien de expertise die daar 
aanwezig is, de aanvraag heeft 
gedaan. “Dat is heel specialis-
tisch werk”, aldus de wethou-
der. De motie werd uiteindelijk 
niet aangenomen. De motie 
van het CDA over de huisves-
ting van de scholen en theater 
De Krocht werd unaniem aan-
vaard. De eerstvolgende verga-
derserie van de gemeenteraad 
staat voor begin februari op 
het programma.

Politiek verslag Raadsvergadering Debat & Besluit, d.d. 15 januari
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Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl    T. 023 57 40 330

Power Point 

Powerpoint is het toonaangevende programma op het gebied  
van presenteren: zowel op zakelijk gebied als in de privésfeer.
Maandag 19:30 / 21:30  21 januari / 25 februari

iPad, maak optimaal gebruik van de iPad
Om deze 2 bijeenkomsten te volgen dient u in het bezit te zijn van een 
Apple iPad, enkel Apple iPad. De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk 
draagbaar multimedia apparaat met talloze mogelijkheden.
Dinsdag 12:30 – 14:30  5 februari & 12 februari

Glas in Lood Voor beginners en gevorderden
Glas in Lood is een oeroude ambacht die nog steeds prachtige  
resultaten geeft. Met behulp van de docent leert men het glas te  
snijden en in het lood te zetten.
Woensdag 19:30 – 22:00  30 januari t/m 27 maart

De Chill– ouT is VerhuisD 
naar De GolfsChool!

Vanaf dinsdag15 januari 2013 kun je elke dinsdag en donderdag 
van 15.00-17.00 uur terecht.

Waar: De aula van de voormalige Beatrixschool
Voor groep 7&8

Entree: gratis.
Tel: 06-11301808 (let op nieuwe nummer)

Adres: Dr. Jac. P. Thijsseweg 24
2041 BM Zandvoort

KnuTselen
Ben je artistiek en heb je veel fantasie? 

Kom dan knutselen bij Pluspunt. 
Wij gaan aan het werk met verschillende materialen

en opdrachten. Samenwerken of alleen, van fantasiedieren
tot kaarten maken, met knutselen kan je alle kanten op!

Woensdag 16 januari t/m 6 februari
13:00-14:30 uur

6 tot 12 jaar
in het crealokaal van Pluspunt

€10,- voor 4 bijeenkomsten

KinDerDisCo
Op vrijdag 18 januari is de kinderdisco van 19.00-21.00uur.

Voor kinderen van 6 t/m 10 jaar
Thema: Wie ben ik? (verkleed je als je idool)
Entree: €1,- een glas limonade is inbegrepen

neem wat geld mee voor snacks en drinken
Pluspunt, Flemingstraat 55

inlooPPunT
Elke woensdagmorgen is er het inlooppunt 

van 10 tot 12 in de ontvangstruimte van de Agathakerk
Gezellig koffie drinken met elkaar.

2 kopjes koffie voor 1 euro, 
en met feestdagen iets extra's.

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

Onze Emmaplak van € 1,95 voor € 1,65

200 gram slagroom truffels 
van € 5,20 voor € 4,75

Toko BinTang
De indische en oud Hollandse keuken
Van eenvoudige nasi en bami menu's a € 9,50
tot uitgebreide rijsttafels a € 17,50
Spare ribs met nasi, bami of patat € 14,50 
oud Hollandse dagmenu's a € 8,50 
en stamppotten a € 8,50
oma's pannenkoeken vanaf € 4,95 (ook thuis bezorgd)

Toko Bintang, restaurant, afhaal en thuis bezorgd
De keuken is dinsdag t/m zondag geopend 

van 13:00 t/m 21:00 uur
Bel: 023-5712800  -  Haltestraat 34

burgerlijke stand
22 december 2012 - 11 januari 2013
Geboren:
Charlotte-Sophie, dochter van: Verheij, Patrick en: de Haas, Ellen
Doutzen Sofie, dochter van: Kimenai, Bastiaan Johannes Cornelis 
en: Arendsen, Katrien
Amir, zoon van Sattar, Dunia Sami
Lyra Michelle, dochter van: Zorge, Yuri en: Hulleman, Mandy 
Michelle.

Ondertrouwd
Paap, Jan Maarten en Roodenrijs, Maria Anna Sophia Louise

Overleden:
Kanner, geb. Waterland, Maria, oud 85 jaar
Schiltmeijer, Rudolf, oud 65 jaar
Jasper, geb. Kimman, Johanna Octavia Maria, oud 84 jaar
Slingerland, Anny, oud 58 jaar
Visser, Jan Derk, oud 70 jaar
Ploegman, geb. Jansen, Elise Johanna A., oud 77 jaar
Du Cloo, Marinus Josephus, oud 66 jaar
Tibboel, geb. Versteege, Martha Maria, oud 60 jaar
Stel, geb. Versteeg, Johanna Theodora Wilhelmina, oud 85 jaar
Koper, geb. Gerritsen, Alberta, oud 97 jaar
Schoorl geb. Kraaijenoord, Marianna, oud 65 jaar.
Koper geb. Visser, Louise Plavia, oud 66 jaar.
Snijder geb. Paap, Johanna Petronella, oud 73 jaar.
van Rhee geb. Drost, Wilhelmina Maria Elizabeth, oud 74 jaar.
Bongers, Willem, oud 92 jaar.

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

colofon

 Zondaghap 20 Januari:
Winterse huis gemaakte hachee 

met rijst & komkommer met een rood uitje 
in een french dressing € 6,50 

De maaltijd kan van 17.00 - tot 20.00 uur bij ons genuttigd worden 
maar kan ook worden afgehaald. 

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10.00- tot 20.00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

De nieuwe lunchroom in Zandvoort 
met huiskamersfeer…

Zaras Griekse specialiteiten
HaltEStraat 7 | tEl. 5716631 | www.zaraS.nl

a.S. vrijdag 18 januari
vanaf 18.00 uur

griEkSE livE MuziEk!
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Met oog en oor
de badplaats door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

en ontvangen dan het vinger-
popje Dorus cadeau.

Twee Zandvoorters naar 
finale Rob Acda Award
Twee Zandvoortse jongens, 
Danny van ’t Loo en Ferdy 
Olijerhoek en hun twee vrien-
den Pieter van Gunsteren 
en Max van Horssen uit 
Haarlem, hebben vorige 
week een van de voorron-
den van de Rob Acda Award 
in het Patronaat gewonnen. 
Nu staan ze in de finale die 
op 5 april zal worden geor-
ganiseerd. Hun band ‘Field of 
Steel’ speelt ‘grunge’-achtige 
muziek zoals bijvoorbeeld 
Nirvana. Het publiek was het 
helemaal met de uitslag van 
de jury eens en beloonde de 
band na het behalen van de 
overwinning met een groot 
applaus. Het Patronaat meld-
de dat het nog nooit zo druk 
was geweest bij een van de 
voorronden. Mochten deze 
jonge jongens op 5 april 
winnen, dan mogen zij het 
Bevrijdingspop festival ope-
nen op het grote podium 
in de Hout in Haarlem. De 
Zandvoortse Courant zal ze 
blijven volgen.

Taxatiedag
Hebt u een zeldzaam oud 
boek en wilt u de waarde 
ervan weten? Ga dan dins-
dag 29 januari tussen 13.00 
en 16.00 uur naar het NH 
Hoteles aan de Burg. Van 
Alphen  straat 63. De Rotter-
damse taxateur en veiling-
houder Arie Molendijk is die 
dag aanwezig en zal oude 
en zeldzame boeken, hand-
schriften, kloosterboeken en 
of oude (Staten)bijbels voor 
het publiek op hun waarde 
schatten. Ook het opstellen 
van een taxatierapport voor 
de verzekering is mogelijk. 
Tevens is een collega aanwe-
zig die deze middag glas- en 
aardewerk, affiches en 20e 
eeuwse geïllustreerde boe-
ken taxeert. Voor een taxatie 
aan tafel wordt € 5,- gere-
kend.

Opnieuw munitie 
op het strand
Zaterdagochtend werd er 
weer munitie op het noor-
delijke deel van het Zand-
voortse strand gevonden. 
Het ging nu om een hand-
granaat uit de Tweede 
Wereld oorlog van Engelse 
makelij. De granaat werd 
gevonden door een trimmer, 
die direct de politie belde. 
Terwijl er op Explosieven 
Op ruimingsdienst werd 
gewacht stelde de herman-
dad het explosief veilig. De 
militairen hebben de hand-
granaat meegenomen om 
elders tot ontploffing te 
kunnen brengen. Opnieuw 
kan hier de vinger worden 
gewezen naar de zand-
transporten langs de kust, 
die nog steeds plaatsvinden. 
Wat meer oplettendheid zou 
toch echt wel gevraagd mo-
gen worden.

VVV Zandvoort tevreden 
over vakantiebeurs 
Met rond de 100.000 bezoe-
kers trok de Vakantiebeurs 
dit jaar minder mensen dan 
vorig jaar naar de Jaarbeurs 
in Utrecht. Toch kijkt VVV 
Zandvoort, al jaren pro-
minent aanwezig op de 
Vakantiebeurs, terug op een 
zeer geslaagde editie. Bij de 
promotie van onze badplaats 
werd het Zandvoortse toeris-
tenbureau bijgestaan door 
vrijwilligers van De Wurf. Om 
de prachtige omgeving van 
Zandvoort aan Zee extra on-
der de aandacht te brengen 
van de bezoekers werd de 
Fietsvoordeelpas gepromoot. 
Met deze pas krijgen fietsers 
die Zandvoort aandoen kor-
ting krijgen op bijvoorbeeld 
een tweede kop koffie, een 
lunch, fietskaarten, fietshuur 
of zelfs een overnachting. 
Uiteraard alleen bij aangeslo-
ten ondernemers. Al met al 
kan teruggekeken worden op 
een zeer succesvolle beurs, 
waar veel bezoekers een 
goede indruk hebben kunnen 
krijgen van de Zandvoortse 

Het laatste stukje feestdagen is achter de rug. Kerstspullen naar zolder, nieuwjaarskaar-
ten van de muur gehaald, nieuwe (afval)kalender is opgehangen; we zijn het nieuwe 
jaar weer begonnen! Buiten is het ook zichtbaar: vuurwerkresten zijn sneller en beter 
opgeruimd dan ooit te voren. Alle medeburgers die daaraan meewerkten, bedankt!. 

De kerstbomen zijn inmiddels verbrand bij de Rotonde (565 stuks) 
of versnipperd (630 stuks) bij de remise. Voor elke boom die werd 
ingeleverd kregen de kinderen een lot. De trekking heeft inmiddels 
plaatsgevonden, de winnende lotnummers zijn: 623-665-693 (grijs), 
315-346-382 (groen), 724-838-874 (geel), 229-274-311- 374-447-534- 
615-674-695-825-884 (oranje).

De winnaars kunnen hun cadeaubon ophalen bij de centrale balie 
van het gemeentehuis. Van harte gefeliciteerd! 

ZANDVOORT SCHOON en feestdag- 
perikelen en…. de winnende lotnummers 

veelzijdigheid. Zeker weten 
dat veel beursgangers ‘Zin in 
Zandvoort’ hebben gekregen!

Struinexcursie
De Amsterdamse Water-
leidingduinen is een van 
de weinige gebieden in 
Nederland waar je van de 
paden af lekker mag strui-
nen! Op 26 januari wordt er 
een redelijk pittige, drie uur 
durende wandeling geor-
ganiseerd onder leiding van 
een boswachter. Deze excur-
sie is alleen geschikt voor 
deelnemers vanaf 12 jaar. 
Het vertrekpunt is dit keer 
vanaf de boshut ’t Panneland, 
Vogelenzangseduinweg 4, 
Vogelenzang. Vertrek is om 
14.00 uur en de kosten zijn 
€ 5 p.p. Per excursie kunnen 
maximaal 20 deelnemers 
mee dus meldt u aan via 020-
6087595.

De Nationale  
Voorleesdagen
Van 23 januari t/m 2 februari 
zijn speciaal voor baby’s, peu-
ters en kleuters De Nationale 
Voorleesdagen. Deze dagen 
hebben als doel het voorle-
zen te bevorderen aan kin-
deren die zelf nog niet kun-
nen lezen. Het boek ‘Nog 100 
nachtjes slapen’ van Milja 
Praagman is gekozen tot het 
Prentenboek van het Jaar. 
Bibliotheek Zandvoort no-
digt alle kleintjes van 2 tot 
6 jaar en hun ouders uit bij 
het gratis voorlezen van het 
bekroonde boek met het ver-
teltheatertje, op 30 januari 
om 14.00 uur. Op 1 februari 
om 10.00 uur kunnen ouders 
met hun kindje meedoen aan 
de workshop Voorlezen met 
gebaren door Suzanne van 
Pruijssen. Zij leert dan hoe 
met gebaren het voorlezen 
aan je kind nog leuker kan 
worden. De toegangsprijs 
bedraagt voor ouder en kind 
tezamen € 2,50 (niet-leden 
€ 5). Alle kinderen van 0 tot 
6 jaar kunnen Tijdens De 
Nationale Voorleesdagen 
gratis lid worden van de bieb 

Gemeente Zandvoort

De Zandvoortse amateurfilmer Fred Boeré ontvangt een prijs voor zijn documentaire Hilde,  
uisteren naar stilte | Foto: Videoclub De Ronde Venen

Zandvoortse filmer valt in de prijzen
Misschien zou de kop eigenlijk moeten zijn: Een uit de hand gelopen hobby. Zandvoorter 
Fred Boeré is filmamateur, maar niet zomaar een. Hij maakt schitterende documentaires 
die regelmatig in de prijzen vallen. Zo ook zijn film ‘Hilde, luisteren naar stilte’ over een 
kunstenares die stopt met beeldhouwen en schaapsherder wordt. De film werd onder-
scheiden met een gouden medaille in de categorie Documentatiefilms tijdens het festival 
‘De Ronde Venen’, afgelopen december in Vinkeveen.

Boeré is eigenlijk pas echt 
gaan filmen, tegenwoordig 
videofilmen genoemd, direct 
nadat hij met pensioen ging. 
Tijdens zijn werkzaam leven 
was hij al in de weer met 
een filmcamera, maakte hij 
twee speelfilmpjes en, uiter-
aard, de nodige vakantiefilm-
pjes. Nu heeft hij het groter 
opgepakt en met behoorlijk 
succes. 

Dat filmen niet zomaar ge-
beurt blijkt uit het feit dat 
Boeré soms wel meer dan 
twee jaar met een film bezig 
is. Zijn vrouw Patricia legt uit 
hoe precies hij te werk gaat: 
“Fred is een perfectionist, dus 
voordat er kan worden ge-

filmd, wordt eerst alles over 
het betreffende onderwerp 
uitgezocht. Het filmen zelf 
kan vervolgens wel twee jaar 
in beslag nemen en daarna 
komt de montage, ook enkele 
maanden werk. Tot slot zoekt 
hij er passende muziek bij als 
ondersteuning. Goede mu-
ziek vinden kost heel veel tijd 
maar is uitermate belangrijk. 
Gelukkig ben ik er ook nog en 
doe alles wat bij het filmen 
komt kijken: belichting, lo-
catie uitzoeken, vervoer en 
dergelijke”, aldus zijn steun 
en toeverlaat Patricia.

Op 9 december 2012 vond het 
internationale festival 'De 
Ronde Venen' in Vinkeveen 

plaats met deelnemers 
uit België, Luxem burg en 
Nederland. Op dit festival 
doen toekomstige professi-
onele filmers en hele goede 
amateur videofilmers mee. Er 
zijn twee categorieën: Films 
en Docu mentatiefilms. In die 
laatste categorie behaalde 
Boeré goud met zijn film 
‘Hilde, luisteren naar stilte’. 
Tevens mocht hij ook nog de 
publieksprijs in ontvangst 
nemen, iets wat hij absoluut 
niet had verwacht. Die prijs 
geldt als een grote eer. Zijn 
film ‘In de voetsporen van 
Livingstone’ behaalde al eer-
der een gouden medaille en 
werd door de jury toentertijd 
bijna de hemel in geschreven.



6

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Paintit4u
www.paintit4u.nl
e-mail:
info@paintit4u.nl
tel: 06 26 31 66 88

Raadje plaatje
Wie durft?

Je eigen team tegen,

Op Zaterdag 26 januari 20.00 uur in

Een team bestaande uit maximaal 4 personen,
inschrijven aan de bar.

Haltestraat 32, Zandvoort.   www.cafefier.nl

023 -  571  57  07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl

Hoog Laag Hoog HoogLaag
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KOM OOK IN ACTIE
ChECK fIghTCANCEr.Nl

lOVE IT...
MET AL JE 
VRIENDEN IN 
ACTIE KOMEN

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

t/m 12 jr.
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De nieuwe 
Gemeentegids 
Zandvoort is uit
Deze gids is door LokaalTotaal zo zorgvuldig mogelijk samen
gesteld. Helaas kan het altijd voorkomen dat er onjuistheden ver
meld worden. U kunt ons helpen om deze via de onderstaande 
mailadressen aan ons door te geven.

●  Heeft u de gids niet gehad (geldt niet voor NeeNee sticker) 
of heeft uw een klacht over de verspreiding, dan kunt u deze 
mailen naar:

 ➜ verspreiding@lokaaltotaal.nl

●  Is uw vereniging of organisatie niet of onjuist weergegeven, 
mail dan de juiste gegevens naar:

 ➜ az@lokaaltotaal.nl

●  Is uw vermelding in het telefoonboekgedeelte niet juist (dit 
wordt helaas meestal veroorzaakt doordat een wijziging niet 
is doorgegeven door uw provider)? Meld ons via de mail uw 
foutieve en juiste gegevens:

 ➜ info@lokaaltotaal.nl

ALLE LOKALE INFORMATIE BINNEN HANDBEREIK

ADV Zandvoort.indd   1 11-01-13   13:45

Toekomstbeeld van het gebied Noordvoorts ten zuiden van Zandvoort

Een door hertenpootjes bebloed wildrooster

De brandweer heeft alles onder controle

Werkzaamheden project Noordvoort van start

Wildroosters zorgen voor veel dierenleed

Wietplantage in woning andermaal ontruimd

Kerstboomverbranding 
weer feest voor jong en oudAfgelopen maandag is Waternet, de beheerder van de 

Amsterdamse Waterleidingduinen, gestart met de werk-
zaamheden voor project Noordvoort. In de Zeereep tussen 
Zandvoort en Noordwijk tussen paal 70 en 73 worden de 
dynamiek en natuurwaarden in de Zeereep hersteld en het 
gebied wordt aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers. 

De vorig jaar aangelegde wildroosters bij de ingangen van 
de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) zorgen voor 
veel dierenleed. De randen zijn scherp en mocht een hert 
proberen erover te lopen, verwondt hij zijn poten waar-
door veel ellende ontstaat.

Afgelopen zaterdagavond is in de Westerparkstraat een 
wietplantage ontmanteld. In hetzelfde pand is al eens eer-
der, ongeveer anderhalf jaar geleden, een plantage ont-
dekt maar die was wel wat groter.

Vorige week woensdagavond om 19.30 uur stak de brand-
weer de grote stapel kerstbomen op het strand voor de 
rotonde in de fik. Een grote menigte genoot van het tradi-
tionele vreugdevuur en de heerlijke warmte, want het was 
met het windje uit het noorden toch bijna koud te noe-
men. Strandpaviljoen de Haven van Zandvoort werd pre-
ventief natgespoten tijdens het evenement.

De komende twee maanden 
zijn er een kraan en tractoren 
in het gebied aan het werk en 

De Zandvoortse Marjolein 
van der Burg was er vorig 
jaar getuige van dat een 
hert zich vast had gelopen. 

De gehele installatie en de 
planten heeft de politie uit 
het pand laten halen en 
zullen worden vernietigd. 
De eigenaar tapte illegaal 

Overdag had de gemeente ge-
zorgd voor het vervoer van alle 
ingeleverde kerstbomen naar 
en op het strand. Een hele klus 
was het zeker om al die verza-
melde kerstbomen om te vor-
men tot een indrukwekkende 
stapel op het strand. Onder 
toeziend oog van zo’n twintig 
vrijwilligers van de brandweer 
werd deze in de brand gesto-
ken. En elk jaar wordt er ook 
gratis warme chocolademelk 
met slagroom aangeboden 

wordt regelmatig over het 
strand gereden. Bezoekers 
worden door middel van 

Het beest kermde van de 
pijn maar een opgeroepen 
boswachter kwam pas twee 
uur (!) later om het uit zijn 

stroom af door middel van 
een krachtstroomkabel, ver 
voor de meter. Netbeheerder 
Liander heeft later op de 
avond het pand van het 

waarvoor met het frisse weer 
best veel belangstelling was. 
Even in de brandweerauto zit-
ten was ook een leuk moment 
voor de vele jeugdige kijkers 
die meestal de trouwe leve-
ranciers van de kerstbomen 
zijn. Enkele honderden men-
sen keken op veilige afstand 
naar het afbranden van de 
Zandvoortse kerstbomen. Een 
leuke traditie die elk jaar kan 
rekenen op veel, vooral ook 
jeugdige kijkers.

borden geïnformeerd en ge-
waarschuwd.

Het project is een ge-
zamenlijk initiatief van 
Hoogheemraadschap van 
Rijnland, Staatsbosbeheer, 
de gemeenten Noordwijk en 
Zandvoort, Rijkswaterstaat 
en Waternet. Het strand en 
de Zeereep tussen Zandvoort 
en Noordwijk is nu een strak-
ke zanddijk. In de eerste fase 
wordt de verstuiving op 
gang gebracht zodat stuif-
kuilen kunnen ontstaan. Dat 
gebeurt door stukken zand 
weg te graven, het verwijde-
ren van vegetatie en het plag-
gen van de bodem. Daarnaast 
wordt een nieuw uitzicht-
punt gemaakt van waaruit de 
bezoekers het gebied prach-
tig kunnen overzien. Als de 

lijden te verlossen. Tevens 
hebben de herten ontdekt 
dat het ‘beroemde’ nieuwe 
hek eindigt bij het strand en 
langs die route kunnen ze 
eenvoudig het duingebied 
uit. Ze lopen dan over het 
strand richting de bebouw-
de kom en worden daar zelfs 
bijgevoerd. Dat is zeker niet 
de bedoeling en is zeer on-
gewenst. “Wanneer de die-
ren niet voor zonsopgang 
terug zijn in de AWD, slaat 
de paniek toe en rennen 
ze geheel gedesoriënteerd 
over straat. In een ultieme 
poging terug te keren naar 
de duinen lopen ze ofwel 
met hun kop tegen het hek 
of worden ze verrast door 
een verraderlijk wildrooster 
met alle gevolgen van dien”, 

stroomnet afgehaald. 

Een buurman die alles van 
nabij heeft meegemaakt 
maakt zich ongerust. “Zowel 
wij als de buren aan de ande-
re kant hebben dus, net als de 
vorige keer weer, een tijd lang 
in een brandgevaarlijke situ-
atie gewoond. En de eigenaar 

verstuiving straks weer op 
gang komt, ontstaat er een 
natuurlijke, geleidelijke over-
gang van zee naar duinen 
met nieuwe duintjes op het 
strand en een Zeereep met 
stuivende toppen, windkuilen 
en een vitale helmbegroeiing. 

De bedoeling is dat er dan 
weer typische vloedmerk- 
en zeereepplantensoorten 
terugkomen, zoals biestar-
wegras, zeeraket, zeeposte-
lein, blauwe zeedistel en zee-
wolfsmelk. Ook vogels als de 
strandplevier en de bontbek-
plevier zullen hier een broed-
plek vinden of komen foera-
geren. Voor deze dieren is het 
wel belangrijk dat het rustig 
blijft in het gebied. Meer in-
formatie vindt u op www.wa-
ternet.nl/noordvoort. 

meldt zij de Zandvoortse 
Courant.

De ultieme oplossing zou 
de nu in aanbouw zijnde 
natuurbrug Zandpoort over 
de Zandvoortselaan zijn. 
Door de brug krijgen de 
herten meer leefruimte en 
zouden ze in principe niet 
meer naar het dorp hoeven 
komen. “Moeten we soms 
wachten tot de wolf terug-
keert of staat er nu eens ein-
delijk een beleidsmaker op 
die zich hard maakt voor een 
verantwoorde afschotbeleid 
van herten in AWD? Het 
voorkomt onnodig lijden 
van de dieren, is goedkoper 
en bovendien is hertenvlees 
gezond en (h)eerlijk”, besluit 
Van der Burg.

is weer aangehouden en af-
gevoerd. Vorige keer liep deze 
echter binnen enkele dagen 
weer vrij rond, kon het huis 
weer betrekken en had twee 
weken later weer stroom. Nu 
blijkt dat hij er opnieuw een 
wietplantage is gestart. Wij 
maken ons daar erg veel zor-
gen over”, aldus de buurman.

(advertentie)



Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Genomineerd 
woningmakelaar 

van het jaar.

KOM NAAR HET KIJKMOMENT 
ZATERDAG 19 JANUARI A.S. OM 12.00 UUR

SUPER SCHERPE PRIJS INCL. PARKEER-
PLAATS! Een mooi en zéér verzorgde 
3-kamer maisonnette met heerlijk terras, 
balkon én privé parkeerplaats in 
ondergrondse garage!! Het is gelegen in de 
kindvriendelijke woonwijk “Park Duinwijk”. 
Het station, centrum en het strand is op 
korte loopafstand.

• Woonkamer met balkon;
• Woonkeuken met inbouwapparatuur;
• 2 slaapkamers met terras;
• Badkamer met ligbad;
• Inpandige  berging;
• Servicekosten: € 111,= p/m
- Woonoppervlakte 95 m2.

Van Speijkstraat 121 VERKOCHT!
Stationsplein 17F18 VERKOCHT!
Ing. Kuinderstraat 11F8 VERKOCHT!
Flemingstraat 376 VERKOCHT!
Hogeweg 56F12 VERKOCHT!
Bm. van Alphenstraat 61F17 VERKOCHT!
Rollandslaan 54 VERKOCHT!
Verzetsplein 44 VERKOCHT!
Dr. C.A. Gerkestraat 111 VERKOCHT!
Bm. van Alphenstraat 59F2 VERKOCHT!
Sara Roosstraat 42 VERKOCHT!
De Ruyterstraat 60 VERKOCHT!
Passage 3F31 VERKOCHT!
De Schelp 23 VERKOCHT!
Brugstraat 3A VERKOCHT!
Vinkenstraat 40 VERKOCHT!
Witte Veld 29 VERKOCHT!
Nicolaas Beetslaan 36 VERKOCHT!

Fantastisch fraai afgewerkt 2-kamerHOEK-
appartement in de “Riviera Maison Stijl”op 
steenworp afstand van de zee, centrum en 
het station. U hoeft alleen uw meubels neer 
te zetten en uw verhuisdozen uit te pakken 
want dit appartement is helemaal af. 

• Geheel gerenoveerd met 
 hoogwaardige materialen;
• Nieuwe luxe keuken met 
 inbouwapparatuur;
• Moderne badkamer met douche;
• Seperaat toilet, Alle ramen v.v. Shutters;
• Servicekosten € 198,= p/m incl. 
 voorschot stookkosten;
• Woonoppervlakte ca. 63 m2.

Wonen op een unieke locatie pal aan zee 
en dichtbij de natuur doet u in dit prachtige 
4-kamerappartement met LIFT, balkon en 
parkeerplaats in de garage. Bezoekers kun-
nen parkeren op het afgesloten terrein. Het 
heeft prachtig uitzicht over strand & zee! 

• Sfeervolle royale living met een 
 houten vloer;
• Fraaie keuken met inbouwapp. en 
 bijkeuken;
• Parkeerplaats & berging in de onderbouw;
• Badkamer met ligbad 
 en douche;
• Servicekosten € 197,90 p/m;
• Woonoppervlakte ca. 110 m2.

Dit 4-kamerappartement met 2 balkons is 
gelegen op de 2e etage met uitzicht op zee. 
Na het leggen van een vloer is de woning 
zo te betrekken en woont u in een heerlijk 
appartement welke onlangs helemaal 
gerenoveerd is. De berging is gelegen op 
begane grond.

• Lichte woonkamer met open haard;
• Moderne open keuken met inbouwapp.;
• 3-slaapkamers waarvan 1 met balkon;
• Badkamer met ligbad, douche en toilet;
• Servicekosten € 249,= p/m 
 incl. voorschot stookkosten; 
• Woonoppervlakte ca. 76 m2.

Vraagprijs: € 197.500,= k.k.
(incl. parkeerplaats)

Vraagprijs: € 149.000,= k.k.

Vraagprijs: € 499.000,= k.k.
(incl. parkeerplaats)

Vraagprijs: € 179.000,= k.k.

DE MAKELAAR DIE VERKOOPT!
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Verzetsplein 16 

Passage 3F9

Brederodestraat 243 

Tjerk Hiddesstraat 8F4

NIEUWSTAAT!

KIJKMOMENT!
TOPLOCATIE!

VERKOCHT IN 2012:

ZEEZICHT!

Seinpostweg 4F4 VERKOCHT!
De Schelp 55 VERKOCHT!
Verzetsplein 54 VERKOCHT!
Koningstraat 1 VERKOCHT!
Prinsesseweg 32 VERKOCHT!
Noordertuindorpslaan 2 AANGEKOCHT!
Raadhuisplein 4C VERKOCHT!
Jacob van Heemskerckstraat 53 VERKOCHT!
Patrijzenstraat 15 VERKOCHT!
Van Speijkstraat 166 VERKOCHT!
Frans Zwaanstraat 56 VERKOCHT!
Trompstraat 17C VERKOCHT!
Witte Veld 76 VERKOCHT!
Celsiusstraat 235 VERKOCHT!
Van Leeuwenhoekstraat 7 VERKOCHT!
Pasteurstraat 7 VERKOCHT!
Leeuwenhoekstraat 8 VERKOCHT!
Zuster Dina Bronderstraat 25 VERKOCHT!
Piet Leffertstraat 7 VERKOCHT!

Wilhelminaweg 56 VERKOCHT!
Cort van der Lindenstraat 2F30 AANGEKOCHT! 
Zuster Dina Bronderstraat 19 VERKOCHT!
Hogeweg 76F2 VERKOCHT!
Poststraat 11H VERKOCHT!
Wilhelminaweg 22 VERKOCHT!
Grote Krocht 8A VERKOCHT!
Grote Krocht 30A VERKOCHT!
Vogelenzangseweg 167 VERKOCHT!
Vinkenstraat 3 VERKOCHT!
Ronald Ketellapperstraat 11 VERKOCHT!
Brugstraat 14 VERKOCHT!
Zuster Dina Bronderstraat 13 VERKOCHT!
Van Galenstraat 106 VERKOCHT!
Van Galenstraat 224 VERKOCHT!
Boerlagestraat 2 VERKOCHT!
Oosterparkstraat 47 VERKOCHT!
Oosterstraat 11 VERKOCHT!
Zuster Dina Bronderstraat 3 VERKOCHT!

Mr. Troelstrastraat 20 VERKOCHT!
Kromboomsveld 78 VERKOCHT!
Boerlagestraat 21 VERKOCHT!
Hogeweg 28F10 VERKOCHT!
Grote Krocht 14 VERKOCHT!
Kromboomsveld 23 VERKOCHT!
Mathijs Molenaarstraat 16 VERKOCHT!
Pasteurstraat 9 VERKOCHT!
Kromboomsveld 54 VERKOCHT!
Dr. De Visserstraat 11 VERKOCHT OV! 
De Schelp 69 VERKOCHT!
Dr. Kuyperstraat 2 VERKOCHT!
Spoorbuurtstraat 24 VERKOCHT!
Max Euwestraat 57 VERKOCHT!
De Schelp 26 VERKOCHT!
Raadhuisplein 11 VERKOCHT OV!
Hogeweg 76F5 VERKOCHT!
Tjerk Hiddesstraat 12 VERKOCHT OV! 
Bm. van Alphenstraat 57F2 VERKOCHT OV!
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Dick Hoezee (l.) en Henk Jansen 

Kunst van Hèlen Vink (l.) en Ellen Kuijl in de etalage

De Hedi’s International komen er aan

Kunst in etalages maakt centrum gezelliger

Al maanden lang staan er kleine, eigenaardige adverten-
ties over de Hedi’s International in de rubriek Zandkorrels 
van de Zandvoortse Courant. Velen hebben geprobeerd 
erachter te komen wie of wat dat is/zijn en nu komen ze 
eindelijk naar buiten met hun ‘grote’ geheim. 

Door de recessie staat inmiddels een op de tien winkels in 
Nederland leeg. Ook in ons mooie Zandvoort is het helaas 
niet anders. Om de leegstand, vooral in het centrum, te-
gen te gaan en om het aantrekkelijker te maken voor het 
winkelend publiek heeft de vereniging Beeldende Kunste-
naars Zandvoort (BKZ) aangeboden om de lege etalages 
belangeloos op te fleuren met hun kunst. 

De twee internationale re-
vue-, variété- en cabaretar-
tiesten Henk Jansen en Dick 
Hoezee, bekend als de Hedi' 
s International, traden 48 
jaar op als duo in het binnen 
en vooral ook in het buiten-
land in theaters, cabarets , 
Tv-shows en diverse films. 
Hun komische optredens, 

door Nel Kerkman

Met de enthousiaste mede-
werking van de gemeentelijke 
bedrijfscontactfunctionaris 
Hilly Jansen en de centrum-
manager Gert van Kuijk is 
het project ‘Kunst in de eta-
lage’ van start gegaan, met 
als doel om de leegstaande 
panden in het Zandvoortse 
straatbeeld aantrekkelijker 
te maken en daarmee op-

van Toronto tot Marseille en 
van Ankara tot Steenwijk, 
waren hilarisch en humorvol 
en overal werden zij terug ge-
vraagd. Maar aan alles komt 
een einde. Henk was het rei-
zen zat, met name met de 
bus, en Dick tenslotte ook.

Nu zijn de Hedi's bezig in hun 

lopende leegstand tegen te 
gaan. Om dit project tot een 
succes te maken is het nodig 
dat makelaars, eigenaren en 
ondernemers meewerken. 
Zij worden gevraagd om hun 
lege etalages voor korte of 
langere tijd ter beschikking te 
stellen zodat BKZ de etalages 
met hun kunst kunnen in-
richten. De werkzaamheden 
worden vrijwillig en zonder 
vergoeding uitgevoerd. 

loods/magazijn om alles te 
archiveren. Hun rekwisieten, 
kostuums, trucks, films en 
muziekbanden, alles wordt te-
voorschijn gehaald uit kisten, 
koffers en dozen. Veel spullen 
kunnen weg en ze laten nog 
eenmaal aan elkaar zien waar 
ze succes mee hebben gehad. 
Ze willen het Zandvoortse pu-
bliek voor de laatste keer laten 
zien wat ze in hun mars heb-
ben. Het wordt een feest van 
herkenning. Eigenlijk kan er 
helemaal niets weg.

In theater De Krocht presen-
teren de Hedi's International 
u een avond vol nostalgie en 
humor van nu. Zaterdag 26 
Januari vanaf 20.00 uur bent 
u van harte welkom voor een 
entreeprijs van slechts € 10. 
Kaarten zijn in het theater 
vanaf nu in de voorverkoop 
verkrijgbaar of te reserveren 
via tel. 5715705 of 06-54677947. 

De uitvoering
De etalages worden door le-
den van BKZ omgetoverd tot 
ongewone expositieruimte. 
De etalages zijn verrassend 
en uitnodigend voor de kij-
ker en zo ontstaat er een 
mooie samenwerking om 
het centrum aan te kleden. 
Een goed voorbeeld is het 
pand aan de Kerkstraat 10 
van het voormalige pannen-
koekenhuis Stroop. De hui-
dige eigenaar heeft positief 
gereageerd en zijn ‘etalage’ 
is inmiddels door negen BKZ 
kunstenaars ingericht met di-
verse kunstvormen en levert 
zo een prachtige invulling 
in plaats van dichtgeplakte 
ramen. Bovendien zijn de 
kunstenaars er enorm mee 
geholpen. De behoefte aan 
geschikte expositieruimte is 
namelijk zeer groot en zo ont-
staat er een win-win situatie. 

Mocht u interesse hebben 
voor dit sympathieke project, 
neem dan voor meer informa-
tie contact op met beeldend 
kunstenaar Ellen Kuijl, tel. 06-
52543672, of anders met Hilly 
Jansen: 06-13427671.

Zodra het een paar graden vriest, stijgt de schaatskoorts in Nederland. Nu is Zand-

voort niet echt behept met plaatsen waar je kunt schaatsen. Het ijsbaantje op het 

Raadhuisplein is helaas weg en voor het Zwanenmeer en de vijver in Zandvoort 

Noord moet het nog een paar dagen harder gaan vriezen. We zijn voor u in het ar-

chief gedoken om te kijken waar men vroeger ging schaatsten. 

Schaatsen in Zandvoort 
van alle tijden

&Heden  Verleden

Schaatsen op aardappelveldje in de Zuidduinen

Schaatsen op voetbalveld Potgieterstraat Plan Noord

Een van de oudste foto’s 
met schaatsers is een on-
dergelopen aardappelveld-
je in de Zuidduinen. Toen 
had men nog geen kunst-
schaatsen of noren, maar 
Friese doorlopers met ban-
den die constant afzakten. 
Daardoor liep je meer naast 
de schaats! Ook de kleding 
was niet echt sportief, een 
dame met een lange jas 
zwierde er lustig op los. 
Maar het plezier was er, zo 
te zien op de foto, niet min-
der om.

Maar er werd niet alleen 
gebruik gemaakt van on-
dergelopen landjes, ook 
de voetbalvelden aan de 
Potgieterstraat in Plan 
Noord en de parkeerruimte 
van autobedrijf Rinko aan 
de Oranjestraat werden 
onder water gezet voor de 
schaatsliefhebbers. Vooral 
bij Rinko was de animo om 
te ‘showen’ erg groot. Zo 
kon de dochter van dokter 
Fraassen heel goed kunstrij-
den, ze had als enige echte 
kunstschaatsen en ze draai-
de pirouettes als de beste. 
Menig meisje was jaloers op 
haar! Om te leren schaatsen 
gebruikte men een houten 

stoel of je ondersteunde el-
kaar met gekruiste armen 
dan stond je veel steviger. 

Als het ijs nog niet dik ge-
noeg was kon je wel op 
de modderkommen gaan 
schaatsen. Deze lagen on-
geveer waar nu de flats van 
Zandvoort Noord staan. De 
modderkommen werden 
gebruikt om het rioolwater 
op te vangen. Niet bepaald 
fris dus om op te gaan 
schaatsen, want zodra je 
viel stonken je handschoe-
nen en je kleding niet naar 
parfum. 

Een van de meest unieke 
plekken om te schaatsen 
was toch de vijver in het 
gemeentelijke park (bij de 
Vijverhut, red.), die trouwens 
nu nog steeds aanwezig is. 

Heel Zandvoort kwam daar 
naartoe om continu rondjes 
en wedstrijden te rijden. Je 
moest wel uitkijken voor 
de diepe scheuren en het 
wak wat opengehouden 
werd voor de eenden, maar 
de pret was er niet minder 
om. Ook de scholen in de 
omgeving maakten dank-
baar gebruik van de vijver 
en menig schoolkind heeft 
daar schaatsen geleerd. Er 
stond aan de kant een koek 
en zopie tent met warme 
chocolademelk en snert en 
de baan werd door baanve-
gers schoon gehouden. In 
het restaurant de Vijverhut 
van Henk Paap smaakten na 
de schaatstocht de pannen-
koeken overheerlijk. 

Veel later, toen de huizen 
aan de Frans Zwaanstraat 
werden gebouwd, ontstond 
het Zwanenmeer waar je 
ook nu nog heerlijk op kunt 
schaatsen. Verleden jaar 
werden daar door enthousi-
aste ouders allerlei activitei-
ten georganiseerd. Hopelijk 
zet de winter door en zijn 
er genoeg plekjes voor ie-
dereen die van schaatsen 
houdt om zich uit te leven. 
Veel schaatsplezier! 

door Nel Kerkman
foto's: Freewebs.com/oud-zandvoort
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Laat u niet verrassen 
door de winter…

De temperatuur daalt, dus tijd om de auto winterklaar 
te maken. Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

• Winterbanden
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden  
een GRATIS winterpakket.

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties GlasschadeSpecialist voor al uw bloemwerken.

Pluk de dag
met bloemen!
P.S. Let op onze aanbiedingen!

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Te huur in Zandvoort
Mooi 3 kamer appartement 

90m2, incl. gas/water/licht
Per direct te betrekken

Huurprijs per maand: € 850,-
(1 maand borg)

Bel voor meer informatie: 06-51815360

Courant 
Zandvoortse 

Wilt u een folder, flyer of brochure in heel 
Zandvoort en Bentveld verspreiden? 

Laat dat maar aan ons over!
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 Zeer voordelige tarieven 

 Bijzonder goede dekking 

 Unieke nabezorging service 

 Bezorging met de Zandvoortse Courant 

Van idee tot uitvoering: 

ook het maken en drukken 

kunnen wij voor u verzorgen 

Voor meer informatie mail naar 
gillis@zandvoortsecourant.nl of bel 06 46046026
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C U L T U U R

Saxofonist Simon Rigter

Improvisatietalenten in uitvoering

Simon Rigter speelt de sterren van de hemel

Theatergroep ‘Los Zand’ opnieuw hilarisch

Heemsteeds Philharmonisch Orkest 

Het prachtige winterweer had geen invloed op het bezoe-
kersaantal in De Krocht. Ruim zeventig personen genoten 
afgelopen zondagmiddag van het concert van de stichting 
Jazz in Zandvoort. Achter de vleugel de virtuoze pianist 
Karel Boehlee, met als vanouds Eric Timmermans op de 
contrabas, Erik Kooger op drums en een geweldig in vorm 
zijnde gast op saxofoon: Simon Rigter.

Zaterdagavond was de benedenzaal van Pluspunt volledig gevuld met enthousiaste vrien-
den, familie en bekenden van de theatersportgroep ‘Los Zand’. Het afgelopen jaar is de 
groep, die ruim zeven jaar geleden is voortgekomen uit een Pluspuntcursus, vernieuwd en 
uitgebreid. Daardoor zijn er nu twee teams die uit vijf, respectievelijk zes personen bestaan.

Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest zal komende zondag het spits afbijten voor een 
nieuw jaar met maandelijkse Kerkpleinconcerten in de Protestantse kerk, onder auspiciën 
van de stichting Classic Concerts. Het orkest, dat vorig jaar ook de jaaropening verzorgde, 
staat onder leiding van dirigent Dick Verhoef en brengt zondag een fascinerend programma.

door Lienke Brugman

In de sfeervolle zaal van the-
ater De Krocht nu niet meer 
het trio van Johan Clement, 
maar Eric Timmermans met 
de nieuwe vaste drummer 
Erik Kooger. Ongeëvenaard 
was Timmermans met zijn 
bassolo's. “Des te ouder hij 
wordt des te beter gaat hij 

Theatersport behelst voor-
namelijk veel improvisatie, 
want aan de hand van door 
het publiek genoemde situ-
aties moet men een korte 
sketch opvoeren. Dat is niet 
altijd gemakkelijk, want de 
aangedragen onderwerpen 
en personen waren vaak erg 
gezocht. Gelukkig grepen de 
drie ‘onafhankelijke’ rechters, 
prima gespeeld door collega 
theatersporters uit Haarlem, 
regelmatig in, waardoor het 
voor de spelers nog enigszins 
te doen was. De rechters be-
oordeelden eveneens het spel 
en gaven hiervoor punten. Als 

Het Heemsteeds Phil har-
monisch Orkest is een symfo-
nieorkest dat bestaat uit circa 
50 gedreven amateurmusici 
die graag in orkestverband 
musiceren. Onder leiding 
van dirigent Dick Verhoef 
studeren zij wekelijks op be-
kende en minder bekende 
symfonische werken van be-
roemde en minder beroemde 
componisten, maar zij mijden 
ook het lichtere genre niet. Zo 
gaven zij in 2010 een uniek 
filmmuziekconcert waarin 
de muziek van de Ne der-
landse componist Fons Mer-
kies, bekend van onder an-
dere ‘De Tweeling’, ‘De Storm’ 
en ‘Cloaca’, centraal stond. 

spelen”, grapte voorzitter 
Hans Reijmers. En hij had 
gelijk; Timmermans was 
echt in topvorm!

De jeugdige saxofonist 
Simon Rigter speelde de 
sterren van de hemel. 
Onbekende nummers als 
'Qusimodo', 'Amsterdam of 
the dark' en 'Oblivia' werden 

het publiek het hier niet mee 
eens was, en dat gebeurde 
regelmatig, kon men dat on-
genoegen laten blijken door 
met natte sponzen de jury te 
bekogelen, wat op zich al een 
feestje was. Als blijk van waar-
dering voor het geboden spel 
wierp het publiek rode rozen 
naar de spelers.

Trainer/coach/ceremonie-
meester Leo van Esch hield 
het een en ander goed in de 
gaten en ook muzikant Peter 
Cammermans verdient een 
compliment voor de prima 
begeleiding op het keyboard. 

Daarnaast nam het Heem-
steeds Phil har mo nisch Orkest 
deel aan bijzondere muziek-
projecten, zoals de Megafonie 
met Mer lijn Twaalfhoven in 
2010 en Heemstede Tutti in 
2012. Sinds de oprichting van 
het orkest in 1966 wordt al-
tijd gestreefd naar muzikale 
ontwikkeling en een hoog 
niveau van de uitvoeringen, 
waaraan regelmatig jonge 
aanstormende solisten hun 
medewerking verlenen.

Voor de pauze brengt het or-
kest twee werken van Oost-
Europese componisten: de 
ouverture uit ‘de Tsarenbruid’ 
van Nikolaj Rimski-Korsakov 

vaardig en moeiteloos ten 
gehore gebracht. Uitstekend 
begeleid door pianist 
Boehlee. Erik Kooger, één 
van de beste Nederlandse 
drummers van dit moment, 
liet zijn vaardigheden dui-
delijk horen. Zijn drumsolo's 
lijken op het geluid van een 
stoomtrein die niet meer 
te stoppen is. In het begin 
langzaam maar later ra-
zendsnel en met volle vaart. 
Geweldig, wat een talent. 

Na de pauze speelde Rigter 
wat meer bekende num-
mers zoals 'Bittersweet', 
'Dream Dancing', ‘People 
Turn' en tot slot het overbe-
kende 'Tea for Two'. Het vier-
tal kreeg van het enthousi-
aste publiek regelmatig een 
warm en verdiend applaus. 
Genieten van heerlijke jazz 
muziek, wie wil dat nu niet? 
3 februari is er een optreden 
van zangeres Lydia van Dam. 
Laat die kans niet voorbij 
gaan. Reserveren kan via 
www.jazzinzandvoort.nl of 
tel. 023-5310631.

en de zeer bekende ‘Schil-
derijententoonstelling’ van 
Modest Moessorgski in een 
arrangement van Mikhail 
Tusmalov. Na de pauze is het 
Wenen dat de klok slaat. Een 
vijftal werken van Johann 
Strauss jr. worden dan ten ge-
hore gebracht: de ouverture 
van ‘Die Fledermaus’, ‘Wiener 
Blut’, de ‘Kaiser Walzer’, de 
‘Champagne Polka’ en het 
klapstuk van het concert: de 
‘Radetzky Mars’.

Het concert begint op 15.00 
uur en de kerk gaat om 14.30 
uur open. De entree bedraagt 
€ 5 en dat is inclusief een pro-
gramma.

Sporen uit het verleden
St. Gregorius

door Nel Kerkman

Op de ‘zangzolder’ in de 
Agatha Kerk is ook een 
glas-in-loodraam te vin-
den van St. Gregorius al-
leen is deze afbeelding, 
gemaakt door beeldend 
kunstenaar Lourijsen en 
in een andere stijl uitge-
voerd. Wel is de duif als 
symbool op beide ramen 

Vorige keer is één van de twee mooie glas-
in-loodramen van St. Gregorius in deze ru-
briek geplaatst. Deze ramen zijn mogelijk 
afkomstig uit de eerste R.K. Kerk, het huidige 
theater De Krocht en zijn later naar de naast-
gelegen pastorie verhuisd. De kleuren van 
de geometrische vormen op de achtergrond 
versterken de afbeelding van St. Gregorius.

afgebeeld. De 
duif zou na-
melijk Gre go-
rius de gezan-
gen in het oor gefluisterd 
hebben, waarna de heilige 
ze zingend dicteerde aan 
een achter een scherm ge-
zeten schrijver. De heilige 
Gregorius was een krach-

tige bevorderaar van de li-
turgische muziek. Om de 
verschillen qua stijl weer 
te geven zijn alle twee 
de afbeeldingen van St. 
Gregorius geplaatst.

Voor de pauze, die trouwens 
wel erg lang duurde, vielen 
vooral ‘het klachtenbureau’ 
en het ‘start- en stopspel’ op. 
Uiteindelijk wist het witte 
‘A-team’, vooral door de pri-
ma datingscene, het rode 
‘Lambada’ team, ondanks 
de geestige woonboule-
vardscene met een hoogsla-
per, te verslaan. 

Vanaf 29 januari gaat de 
groep weer gezellig repete-
ren, dus mocht u nog een heel 
leuke hobby zoeken, waarbij u 
uw creativiteit kunt aanspre-
ken, meldt u zich dan aan!



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Magret de Canard 
Tamme eendenborstfilet 

500 gram € 12,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand januari voor Pashouders:

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat wij de nieuwe 
collectie wollen - met fleece 

gevoerde vesten binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

ZuIVELLIJNTJE 35+ PIKANT
Nu met 20% voordeel!

Nu 500 GRAM VAN 
€ 7,95 VOOR € 6,36



ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.
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Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort

WWW.ORANGERIEZANDVOORT.NL
ZandvoortPas Februari Special:
Bij een behandeling vanaf € 30 gratis een Collageen  
Paraffine Warmte Handpakking t.w.v. € 29 p.p.

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57  M 06 140 29 888

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!



Op slechts 10 minuten rijden vanuit Zandvoort is Auto Service Haarlem gevestigd. Wij hebben continue 150 jonge occasions op voorraad tegen 
de scherpste prijzen met een optimale service! Elke dag nieuwe aanvoer en een zeer breed assortiment. Kom eens langs en laat u verrassen... 

www.autoservicehaarlem.nl

merk/model Bj. km. kleur Prijs merk/model Bj. km. kleur Prijs

Audi  A3  1.6 Tiptronic Attraction Pro Line Business/Navi/ECC  mrt-07  145.207  Lavagrijs parelmoer  € 10.900
Audi  A3  2.0 TDI 140PK Attraction Advance Navi/PDC/ECC  mei-10  168.309  Meteorgrijs metallic  € 15.900
Audi  A3  Sportback 1.6 Style Nw model /Navi/ECC  aug-08 120.934  Grijs metallic  € 12.900
Audi  A3  Sportback 1.9 TDI Dpf Attraction Navi/ECC/XENON  mrt-08  176.227  Dolfijngrijs metallic  € 12.900
Audi  A4  Avant 2.0 Tdi Pro Line Business NAVI/LEER A-Label!  jul-09  158.080  Briljantzwart metallic  € 18.900
Audi  A4  Avant 2.0 Tfsi 180PK Pro Line Business Navi/A-label  jan-09  150.268  Phantomzwart parelmoer  € 17.900
Audi  A6  Avant 2.0 TFSI 170pk Pro Line BNS/Leer/Grote Navi/17 inch  mrt-07  180.752  Phantomzwart metallic  € 13.900
Bentley  Continental GT  6.0 W12 Automaat  nov-05  111.845  Zwart metallic  € 59.900
BMW  1 Serie  116i 121pk 5drs.Navigatie/ Business Line/LMV  sep-08  137.869  Havanna bruin metallic  € 12.900
BMW  1 Serie  116i 121pk Businessline slechts 89 dkm  okt-08  89.531  Zwart metallic  € 11.900
BMW  1 Serie  116i 122pk 5drs. Business/Navigatie/Sportinterieur/ECC  nov-09  103.387  Zwart metallic  € 13.900
BMW  1 Serie  116i 122pk Businessline /Navi/Alpineweiss  nov-08  144.898  Alpinweiss II  € 12.500
BMW  1 Serie  116i 122pk Businessline Efficient Dynamics  mei-08  103.023  Sparkling Graphit metallic € 11.900
BMW  1 Serie  116i 122pk Corporate/Sportinterieur/Navi/ECC  jul-09  101.923  Donkerblauw metallic  € 12.900
BMW  1 Serie  116i 122PK Executive/LEER INTERIEUR/ECC  nov-09  158.778  Alpinweiss  € 11.900
BMW  1 Serie  116i 5drs. 122pk Business Line/Navi/LMV  nov-08  138.090  Grijs metallic  € 10.900
BMW  1 Serie  116i 5drs. Business Line ECC/LMV  apr-09  147.718  Schwarz  € 12.900
BMW  1 Serie  116i Businessline / Airco / lmv  okt-07  120.653  Titansilber metallic  € 10.500
BMW  1 Serie  116i High Executive Grote Navi/ECC/18inch  jan-09  125.413  Zwart  € 13.900
BMW  1 Serie  116i Steptronic6 Automaat Sport /Navi  feb-08  102.234  Grijs metallic  € 13.900
BMW  1 Serie  118D 136pk 5drs. Corporate Business Line/93 dkm!  nov-08  93.102  Zwart metallic  € 12.900
BMW  1 Serie  118D 136pk 5drs. Corporate Business Line  okt-07  158.666  Nachtblau metallic  € 10.900
BMW  1 Serie  118d 136PK 5drs. Corporate Business Line  sep-08  161.526  Moccabraun metallic  € 11.900
BMW  1 Serie  118D 136PK Sportcup Corporate Businessline/Sportinterieur  okt-07  143.477  Moccabraun metallic  € 10.900
BMW  1 Serie  118D 136pk Steptronic6 Automaat Corporate High Executive  jun-08  138.435  Zwart metallic  € 13.900
BMW  1 Serie  118D 143pk 5drs. High Exe./NaviPro/Sportinterieur  mrt-08  85.254  Zwart metallic  € 14.900
BMW  1 Serie  118D 2.0 136pk Corporate Businessline/ECC/17inch  aug-09 165.877  Monacoblau metallic  € 12.900
BMW  1 Serie  118i Cupsport 2.0 143pk Executive/Sportinterieur/LMV  sep-07  139.028  Grijs metallic  € 10.900
BMW  1 Serie  120i 170PK 5drs. Business Line Grote Navi/Leer  jun-08  120.424  Zwart  € 14.900
BMW  1 Serie  Cabrio 118i 143pk High Executive/Ecc/LMV  jun-08  149.389  Zilvergrijs metallic  € 15.900
BMW  3 Serie  316i Business Line Navi Nieuw model  sep-09  148.277  Alpinweiss  € 15.900
BMW  3 Serie  318D Corporate Business Line Navi pro/ECC/A-Label  sep-08  123.574  Platinbronze metallic  € 13.900
BMW  3 Serie  318i 143pk Business Line/ Navi Pro/ECC/Leer/A-LABEL  jan-09  129.528  Grijs metallic  € 16.900
BMW  3 Serie  318i 2.0 143pk Business Line/Leer/Navi/ECC/A-LABEL  jan-08  127.962  Zwart metallic  € 14.900
BMW  3 Serie  Touring 318D 2.0 122pk Executive/ECC/PDC  jun-07  192.900  Sparkling Graphit metallic € 11.900
BMW  3 Serie  Touring 318D 2.0 Corporate Executive/Panoramadak  jun-08  180.399  Sparkling Graphit metallic € 13.900
BMW  3 Serie  Touring 318i 2.0 143pk M Pakket/Navi pro/17inch/A-Label  aug-08 155.788  Carbonschwarz metallic  € 13.900
BMW  3 Serie  Touring 318i 2.0 Business Line/Navi/Ecc/LMV  mrt-07  172.827  Sparkling Graphit metallic € 10.900
BMW  3 Serie  Touring 318i 2.0 Business Line/Navi/ECC  feb-07  159.233  Zwart metallic  € 10.900
BMW  3 Serie  Touring 318i Business Line/NAVI PRO/ECC  dec-07  160.267  Blauw metallic  € 10.900
BMW  3 Serie  Touring 318i Executive/ECC/LMV/PDC  nov-01  263.348  Blauw metallic  €  3.900
BMW  5 Serie  520D Corporate sedan / Navi pro/lmv/ecc  jul-06  169.753  Blauw metallic  € 12.900
Fiat  Bravo  1.4- 16v Dynamic Sport/ECC/17 Inch  mrt-09  88.908  Wit  €  9.900
Fiat  Bravo  1.6 JTD M-jet 16v Racing Automaat/A-LABEL  mrt-09  177.625  Wit  €  9.450
Fiat  Bravo  1.6D M-jet Eco Corporate/Panoramadak/Navi/ECC  mrt-09  158.836  Grijs metallic  €  9.900
Fiat  Croma  1.8 16v 140PK Dynamic ECC/LMV  jun-08  127.064  Blauw  €  8.900
Fiat  Grande Punto  1.3-16v JTD Multijet Automaat 5drs Edizione Lusso  sep-08  78.134  Donker blauw  €  7.900
Fiat  Grande Punto  1.3-16v Multijet Actual 5drs./Wegenbel.vrij!  nov-10  60.686  Grijs metallic  €  9.900
Fiat  Grande Punto  1.4- 16v 5 Drs Racing / 59 dkm  nov-08  59.041  Zwart  €  7.900
Fiat  Grande Punto  1.4 16v Edizione Lusso 5DRS  nov-08  149.938  Zwart metallic  €  6.450
Fiat  Punto Evo  1.3 Multijet 16v Dynamic wegenbelast.vrij!  sep-10  111.802  Zwart  €  9.900
Ford  Focus  1.6- 16v Trend 5DRS Nw Model  jun-08  135.942  Zwart metallic  €  7.900
Ford  Focus  1.6-16v Titanium/Navi/ECC/Nw model!  jun-08  151.276  Grijs metallic  €  7.900
Ford  Focus  2.0 TDCI 136pk 5 Drs. Futura Rally Edition  jun-07  147.037  Sea grey metallic  €  8.900
Ford  Focus  Wagon 1.6 -16v Trend / Nieuw Model  feb-08  164.846  Wit  €  6.900
Ford  Focus  Wagon 1.6 Tdci 109pk Econetic Nw Model/Navi  jul-09  169.463  Zwart metallic  €  8.900
Ford  Mondeo  Wagon 2.0 -16v 145pk Trend/ Nw model/ECC  sep-07  174.710  Grijs metallic  €  9.500
Ford  Mondeo  Wagon 2.0 TDCI 140pk Limited/Navi/ECC  okt-09  132.505  Zwart metallic  € 14.900
Ford  S-max  2.0-16v Trend 7-Persoons/17 inch/Ecc  feb-08  166.780  Machine Silver metallic  € 12.900
Honda  Civic  1.3 Hybrid Cvt Business Mode/Navigatie  jun-10  95.968  Titan Silver metallic  € 11.900
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut Elegance/LEER/NAVI/NW MODEL  jun-09  109.085  Grijs metallic  € 11.900
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut Elegance/SCHUIFDAK/LEER/PDC  mei-09  148.472  Blauw metallic  € 10.900
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut Limited Edition/Sportpakket/Leer/Navi  nov-09  156.033  Zwart metallic  € 10.900
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut. /Leer/Pdc/Ecc  jun-08  160.330  Donker blauw metallic  €  9.900
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut. Comfort/Xenon/LMV/90 dkm  jul-08  90.531  Grijs metallic  €  9.250
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut. Elegance/Leer/75 dkm/Nw model  mrt-09  75.806  Donker blauw metallic  € 11.500
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut. Sportpakket/Navi  mei-09  149.720  Zwart  € 10.500
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut./Navi/ECC  sep-08  170.997  Zwart metallic  €  9.900
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut.Black Mode /Leer/49DKM  jan-09  49.176  Nighthawk Black Pearl  € 11.900
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Limited Edition/Leer/Navi/17inch  feb-09  115.219  New Formula Red metallic € 11.900
Lancia  Delta  1.6D-16v Multijet Oro/Zwart leer/LMV  jan-09  172.855  Zwart metallic  € 10.900
Land Rover  Range Rover Sport  2.7 TDV6 HSE Aut. /Full options/DVD/SDAK  jan-08  110.617  Zwart metallic  € 33.900
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Land Rover  Range Rover  3.6 TdV8 Automaat Vogue XS/Full options  jan-07  179.123  Zwart metallic  € 30.900
Mazda  5  2.0 CDIT Touring/7 Persoons  feb-07  140.872  Zwart metallic  €  8.900
Mercedes-Benz  200-serie  260E Automaat-Onberispelijk staat!  sep-89  248.007  Beige metallic  €  3.900
Mercedes-Benz  A-Klasse  200 Elegance/Panodak/Leer/Navi  jun-09  131.100  Zwart metallic  € 12.900
Mercedes-Benz  C-Klasse  220 CDI 170pk Class Avantgarde  jan-08  183.093  Zwart metallic  € 16.900
Mercedes-Benz  E-Klasse  400 Cdi Automaat Avantgarde/Full options  jun-04  140.254  Lavazwart metallic  € 12.900
MINI  Mini  1.4 3drs. One Salt White/Black roof  apr-09  144.846  Pepper White  €  9.900
MINI  Mini  1.6 120pk Cooper Pepper/ White-black roof  sep-08  115.119  Wit  € 10.900
MINI  Mini  1.6 175pk Cooper S/Black Edition  mrt-07  130.845  Zwart metallic  € 10.900
MINI  Mini  1.6 D 3drs. Cooper Business Line  jun-09  161.528  Astro Black metallic  € 11.900
MINI  Mini  1.6 D Cooper Pepper/Black-white/Navi  jul-08  130.626  Zwart metallic  € 11.900
MINI  Mini  1.6 D Cooper Racing green white roof  jun-08  149.396  Br. Racing Green metallic  € 10.900
MINI  Mini  1.6 D Cooper Racing white roof -wheels  jun-08  149.008  Groen metallic  € 10.900
Mitsubishi  Grandis  2.0 DiD 136pk Intense Navi/7persoons  jun-08  193.786  Zwart  € 10.900
Mitsubishi  Space Wagon  2.4 Gdi Glxi 7-persoons Airco  jan-01  229.105  Grijs  €  2.000
Nissan  QASHQAI  2.0 Connect Edition/Panodak/Navi/18inch/ECC  jan-10  160.631  Zwart metallic  € 15.900
Opel  Astra  Stationwagon 1.6i Njoy Airco  feb-04  128.033  Grijs  €  3.450
Opel  Astra  Stationwagon 1.7 CDTI 125pk BNS/Grote Navi/Pdc  jan-09  142.267  Grijs metallic  €  8.900
Opel  Astra  Stationwagon 1.7 Cdti Ecoflex Business/Navi/A-LABEL  sep-09  186.643  Wit  €  7.900
Opel  Corsa  1.3 CDTI 75pk 3drs. Business Nw model  jun-08  141.135  Wit  €  6.750
Opel  Zafira  1.7 CDTI 125pk Executive/LEER/NAVI/17inch/7pers  sep-08  146.340  Ultra bleu metallic  € 10.900
Opel  Zafira  1.8 -16v Launch Edition/7 Persoons  jan-06  173.645  Grijs metallic  €  6.900
Porsche  Cayenne  4.8 S Automaat /Full options  jan-08  117.952  Zwart metallic  € 32.900
Renault  Grand Scénic  2.0 16v 135pkTechline /HLEER/NAVI/ECC  jan-08  138.674  Zwart metallic  €  7.900
Renault  Grand Scénic  2.0 -16v Automaat Techline/7Pers/Panoramadak  jul-06  141.998  Donker grijs metallic  €  6.900
Renault  Grand Scénic  2.0 Turbo 165pk Techline/Navi/Panodak/Ecc/Lmv  feb-07  176.942  Bleu Crepescule metallic  €  5.900
Renault  Laguna  Estate 2.0 16v Business Grote Navi  jun-09  143.164  Antracietgrijs metallic  €  9.999
Renault  Laguna  Estate 2.0 DCI 150pk Automaat Dynamique/Navi  mrt-08  135.721  Zwart metallic  € 11.900
Renault  Mégane  2.0 16v Turbo 5drs GT 160PK Navi/Pandak/LMV  apr-07  126.397  Zwartmetallic metallic  €  8.500
Renault  Mégane  Estate 1.5 DCI 110pk Fap Business/Nw model/Fullmap 3D Navi  aug-10 143.886  Royalbleu blauw  € 10.900
Renault  Mégane  Grand Tour 1.6 16v /Panoramadak/Navi/98 dkm  jun-08  98.273  Blauw metallic  €  8.900
Renault  Modus  1.5 Dci 82pk 5drs. Dynamique Luxe Airco/Panodak  feb-05  287.738  Antraciet  €  2.900
Renault  Twizy  Color 80kmph. Nieuw . Direct leverbaar  mei-12  612  Zwart  €  7.500
Saab  9-3  Cabriolet 1.8 Turbo Vector /LEER  jun-07  153.704  Grijs metallic  € 13.900
Seat  Alhambra  2.0 Automaat Expedition 6pers/ECC/Xenon  mei-07  155.025  Zwart metallic  €  9.900
Seat  Alhambra  2.0 Tdi Drf Businessline 7persoons  mei-08  183.478  Grijsmetallic  € 12.900
Seat  Ibiza  1.4 -16v 5Drs 25 Edition  apr-09  120.045  Zwart metallic  €  6.900
Škoda  Octavia  Combi 1.6 TDI Greentech Comfort Businessline/Nw model/Navi  nov-09  166.394  Grijs metallic  € 12.900
Škoda  Octavia  Combi 1.8 Turbo 150pk Demarrage/ECC/LMV  feb-08  139.114  Anthracite Grey metallic  €  7.900
Toyota  Auris  1.8 Full Hybrid Cvt Executive Business Full Options  feb-11  144.199  Pearl White metallic  € 14.900
Toyota  Avensis  Wagon 2.2 D-4d 150pk Executive Nieuw model! NAVI/LEER/DVD  feb-09  180.411  Blauw  € 15.900
Toyota  Corolla Verso  2.2 D4D 136pk Dynamic 7-pers./NAVI  jul-08  179.295  Grijsmetallic  €  9.900
Toyota  Prius  1.5 VVTi Hybride Aut. Business Edition/NAVI/LEER  jan-09  135.093  Zwart metallic  € 10.900
Toyota  Prius  1.5 VVTi Hybride Aut. Business Edition/Navi  mei-07  139.318  Grijs metallic  €  8.900
Toyota  Prius  1.5 VVTi Hybride Aut. Comfort /White Edition/87dkm!  feb-09  87.278  Wit  € 10.900
Toyota  Prius  1.5 VVTi Hybride Aut. Comfort/71 dkm!  aug-08 71.600  Blauw metallic  € 10.900
Toyota  Prius  1.5 VVti Hybride Aut. Tech Edition/Leer/Navi/Camera  aug-08 82.826  Grijs metallic  € 12.900
Toyota  Prius  1.5 Vvt-i Hybride Automaat Comfort/98 DKM  mrt-08  98.787  Ash Grey metallic  €  9.900
Toyota  Prius  1.5 VVTi Hybride Synergydrive Aut. /ECC/LMV  aug-07 162.545  Blauw metallic  €  9.250
Toyota  Prius  1.8 Vvt-i Cvt Comfort Edition Leer/Navi  aug-10 138.825  Antraciet grijs  € 13.900
Toyota  Prius  1.8 VVti Cvt Dynamic/Navi/17inch/Head up/Xenon  jan-10  160.496  Donker blauw metallic  € 13.900
Toyota  Prius  1.8 VVTi Cvt Executive Solar Roof/LEER/NAVI/XENON/FULL!  jun-10  156.998  Zwart metallic  € 14.900
Toyota  Prius  1.8 Vvt-i Cvt Executive Solar Roof/Navi/Leer/Xenon  apr-10  109.539  Grijs metallic  € 16.900
Volkswagen  Golf  Variant 1.9 TDI Sportline/LEER/NAVI/17inch/XENON  jul-08  171.857  Zwart metallic  € 10.900
Volkswagen  Lupo  1.4 16v Automaat 3drs. Comfortline/Stuurbekrachtiging  jan-05  46.555  Zwart  €  4.900
Volkswagen  New Beetle  Cabriolet 1.4 -16v -88 dkm  mei-09  88.136  Blauw metallic  € 12.900
Volkswagen  Passat  2.0 FSI 150pk 4drs Sedan Trendline  sep-06  176.132  Moccabrown parelmoer  €  8.900
Volkswagen  Passat  Variant 2.0 TDI 140pk Comfortline Executive Plus/Navi/17inch  jan-10  178.823  Grijs metallic  € 14.900
Volkswagen  Passat  Variant 2.0 TDI Highline/Leer/Chroom/Ecc  aug-06 173.332  Deepblack metallic  €  9.900
Volkswagen  Passat  Variant 3.2 V6 FSI 4motion Automaat6 Highline Executive Plus/Full!  mrt-07  153.847  Grijs metallic  € 13.900
Volkswagen  Touareg  3.0 V6 TDI Aut. 224pk Individuale/ Full options  jun-07  114.896  Grijs metallic  € 23.900
Volvo  C30  1.6D Advantage/ECC/LMV  jan-09  143.753  Grijs metallic  €  9.900
Volvo  C30  1.6D Momentum/ICE WHITE  nov-07  147.308  Wit metallic  €  8.900
Volvo  C30  1.8 Sport Leer/Navi/LMV  jan-09  90.075  White  € 12.500
Volvo  C30  1.8 Sport/Cosmic white metallic/ECC/LMV  okt-08  140.339  Cosmic white metallic  €  9.900
Volvo  C30  1.8-16v Kinetic/Ecc/Lmv/Audio  apr-08  154.656  Sapphire black metallic  €  8.900
Volvo  C30  2.0 145pk Momentum Sport/ECC/LMV/Xenon  jul-08  121.029  Orinoco blue metallic  €  9.900
Volvo  V50  1.6d Drive Start/stop Sport EditionII /Leer/Navi/Schuifdak  nov-09  164.494  Rood  € 12.900
Volvo  V50  1.6D Drive Start/stop Sport uitv/Leer/Navipro/Xenon  apr-09  173.502  Grijs metallic  € 12.900
Volvo  V50  1.8-16v Edition 2 Sport  jan-07  210.214  Pacific blue metallic   €  7.900
Volvo  V70  2.0D 136pk Limited Edition/NaviPro/Leer/LMV  mrt-09  174.669  Wit  € 14.900
Volvo  V70  2.4 D5 163pk Nieuw Model Kinetic/ECC/LMV  okt-07  239.810  Barents blue metallic  € 12.900
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Drukbezochte avond Alzheimercafé

Machteld Cambridge in Oomstee Jazz

Dementie kan het leven ondraaglijk zwaar maken. Kun je zelf nog wel een beslissing ne-
men ten aanzien van het levenseinde? Het thema voor het eerste Alzheimer café van dit 
jaar was dementie en vrijwillige levensbeëindiging. Gastspreker was Bert Keizer, schrijver 
van het boek ‘Het refrein van Hein’ en ervaren arts in verpleeghuizen. Zijn komst had ve-
len doen besluiten om de avond in het Alzheimercafé bij Pluspunt te bezoeken.

Het eerste jazzconcert in café Oomstee voor dit nieuwe 
jaar, op vrijdag 18 januari, is voor de uit Suriname afkom-
stige Machteld Cambridge. Zij kenmerkt zich door haar 
fascinerende uitstraling op het podium. Haar repertoire 
bestaat uit swingende jazzstandards, ontroerende ballads 
en zingt de blues als geen ander.

Elke eerste woensdag van 
de maand is er een thema-
bijeenkomst voor mensen 
die te maken hebben met 
Alzheimer. Gespreksleider 
Hans Houweling van 
Alzheimer Nederland hield 
een interview met Keizer om 
enkele punten, die bij een 
heleboel mensen leven, aan 
te kaarten. Het onderwerp 
draaide om de vraag: wat 
speelt er als iemand zodanig 
dement is, dat hij niet meer 
in staat is om beslissingen 
te nemen, de zogenoemde 
wilsbekwaamheid? Als er 
een schriftelijke verklaring is 
dat men een levensbeëindi-
ging wil, wanneer mag dat 
dan wel of niet? Werkt de 
(huis)arts mee? Bij het ant-
woord speelt vooral mee of 
het een weloverwogen keu-
ze is en of het leven uitzicht-
loos en ondraaglijk is.

Haar prachtige doorleefde 
stemgeluid doet denken aan 
de grote zangeressen uit de 

Dementerenden kunnen 
dat niet allemaal meer aan-
geven, dus aan wie is dan de 
beslissing? Het advies komt 
er op neer om vooral in het 
contact met de (huis)arts al 
in een vroeg stadium aan te 
geven wat de wensen zijn. 
Wat nog wel en wat niet te 
doen in geval van, de ‘niet 
behandelverklaring’. Vooral 
de huisarts of arts van het 
verpleeghuis moet mee wil-
len werken. 

Ook al worden de regels 
nageleefd, een arts kan 
(persoonlijke) bezwaren 
hebben. Dan kan een schrif-
telijke, zelfgeschreven of 
via de Ned. Vereniging Voor 
Euthanasie (NVVE) verkrijg-
bare verklaring uitkomst 
bieden. Zo een document is 
wettelijk geldig en moet re-
gelmatig bevestigd worden. 

Amerikaanse jazztraditie 
zoals Billy Holiday en Sarah 
Vaughan. In haar eigen op-

Toch is ook dat bast lastig, 
want je geeft ook daarmee 
het lot in handen van ande-
ren, die waarschijnlijk dan 
met een schuldgevoel ach-
ter blijven. Een alternatief 
is dat men zich aanmeld bij 
een hospice. Houdt er wel 
rekening mee, dat er wacht-
lijsten zijn bij het opnemen 
van dementerenden. 

Een van de aanwezigen 
stelde de vraag: “Waar 
gaan dementerenden het 
vaakste aan dood?” Dat kan 
van alles zijn, maar longin-
fecties zijn een vaak gezie-
ne oorzaak. Er zijn diverse 
mogelijkheden waarbij de 
NVVE adviserend op kan 
treden. De volgende bijeen-
komst is op woensdag 6 fe-
bruari bij Pluspunt met als 
thema ‘dementie en leren’. 
Aanvang 19.30 uur.

treden heeft zij echter een 
geheel eigen karakter waar-
mee Machteld haar goede 
naam gevestigd heeft in de 
Nederlandse jazzscène. Haar 
begeleiders zijn meer dan 
bekend onder de muzieklief-
hebbers. Clous van Mechelen 
op saxofoon, Nick van den 
Bos op piano, Eric Heijnsdijk 
op contrabas en Menno 
Veenendaal op drums, heb-
ben al vele keren hun muziek 
in Oomstee Jazz laten horen. 
Het belooft een geweldig op-
treden te worden. 

Het is aan te raden om op 
tijd te komen want café 
Oomstee is een weliswaar 
een heel sfeervol café maar 
niet al te groot. De aanvang 
is 21.00 uur en de toegang is 
uiteraard weer gratis. Meer 
informatie vindt u op www.
oomstee.nl.

Machteld Cambridge was in de zomer van 2011 ook in café oomstee

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing 
van brieven te weigeren.

Gebruik collectief vervoer
Als gebruiker van collectief vervoer ben ik een beetje boos over het artikel daarover in de krant van 
vorige week. Het is inderdaad zo dat ik, en ook vele anderen met mij, zeer tevreden ben over het ov 
vervoer. Maar dit grote compliment gaat niet uit naar de Bios, maar naar Taxi Centrale Zandvoort! 
Want die regelen het vervoer van en naar Zandvoort. Over Bios zelf heb ik wel klachten, want die 
sturen regelmatig de faxen niet door naar de Taxicentrale. Gelukkig lost de Zandvoortse taxi dat 
weer heel goed op voor de klanten. 

DANK JULLIE WEL TAXI ZANDVOORT!!! Zo, dat wilde ik even kwijt.
Lammy van Buuringen

Samen-gedoe burgemeester
Burgemeester Niek Meijer heeft veel zin in een tweede termijn! De afgelopen zes jaar heb ik als 
burger van Zandvoort Meijer leren kennen als een enthousiaste en een, in positieve zin, flexibele 
bestuurder. Op zijn geheel eigen wijze "neemt hij mensen graag mee", "houdt hij ze graag een 
spiegel voor" en benadrukt hij niet vaak genoeg het samenwerken van mensen onderling maar ook 
tussen de gemeente en burgers. Met zijn echtgenote Janny is hij daarnaast een graag geziene 
gast in het Zandvoortse sociale leven.

Het kan allemaal niet op met deze burgemeester. Van PvdA of SP-huize zou je zeggen? Toegegeven, 
je zou het niet zeggen maar onder deze vriendelijke en sociale kant zit wel degelijk een burgemeester 
van liberale huize. Dat wordt maar al te duidelijk als hij mensen wijst op de eigen verantwoording, een 
overheid die niet alles kan regelen en ook niet aarzelt om in te grijpen als zaken niet zo gaan als hij wil. 

Zijn kracht is zonder meer om mensen samen te brengen. Dat kan hij als de beste, juist door men-
sen aan te spreken op hun gezamenlijke verantwoording. Groot was het gegniffel bij de eigenwijze 
gemeenteraad toen hij hier ruim vijf jaar geleden mee begon en als er na een vergadering achter 
gesloten deuren nog even geëvalueerd moest worden. En ook in de Zandvoortse samenleving werd al 
dat 'samen-gedoe' niet direct enthousiast ontvangen. Maar hij heeft inmiddels zijn sporen verdient. 
Dat heb ik ook zelf meermaals ervaren. Zo wist hij met heel simpele middelen een vertrouwensband 
te creëren tussen de bewoners van de kuststrook en de strandpachters. Dat mondde niet alleen 
uit in een permanent overleg tussen beide groepen maar ook tot sterk verbeterde verhoudingen 
tussen bewoners en strandpachters onderling. En ik moet bekennen dat ook ik, of misschien moet 
ik zeggen: zélfs ik, veel van hem heb geleerd: samen is niet alleen leuker maar ook beter, meer 
inspirerend, ook solider en samen duurt het langst!

Ik zou het dan ook een voorrecht vinden om samen nog 6 jaar door te gaan. En laten we met zijn 
allen SAMEN vast één uitdaging oppakken: de man en zijn gezin hebben een huis nodig, dus wie-o-wie?

Erwin van der Slik

De Chill-out van Pluspunt is verhuisd 
Het jeugdhonk van Pluspunt, de Chill-out, is verhuisd van het Pluspuntgebouw naar de 
Beatrixschool. Zit je in groep 7 of groep 8, dan ben je voortaan iedere dinsdag- en donder-
dagmiddag welkom in de aula van de Beatrixschool. 

De Chill-Out is open van 
15.00 tot 17.00 uur om te 
gamen, hangen, kletsen, vi-
deo kijken of muziek draai-
en. Ook zijn er veel spelle-
tjes, een dartbord en een 
sjoelbak, en soms wordt er 
gezamenlijk iets lekkers ge-

kookt en gegeten. Af en toe 
worden speciale Chill-Out 
middagen georganiseerd 
waarin wordt geleerd hoe 
je cocktails zonder alcohol 
kan maken of van alles leert 
over wat je kan verwachten 
van de middelbare school. 

De kinderen kunnen dus 
zelf bepalen waar ze zin 
in hebben en in overleg is 
er heel veel mogelijk! De 
entree is gratis. Adres: Dr. 
Jac. P. Thijsseweg 24, tel. 
06-11301808 (let op nieuwe 
nummer). 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 
of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet (*vergoed 
door zorgverzekering) 

.........................................................
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Taxicentrale 
Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en 

buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol  

voor bus en personen 
vervoer Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Pedicure Carla
gespecialiseerd in het 

behandelen van 
ingegroeide teennagels 

en het verwijderen 
van pijnlijke likdoorns. 

Gediplomeerd in de 
reumatische- en diabeti-

sche voet. Pro-voet lid. 
15 jaar ervaring.

tel. 06-46098919  
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

Recessie?
HENNY'S PEDICURE 

SALON gaat niet 
omhoog, maar omlaag 

met de prijs! Basisbeh. sch.
maken + nagels knippen 
+ eelt verwijderen+evt. 

likdoorns weghalen+creme 
massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling nor-

maal € 30 nu € 25. Info: 
5734944 of 06-50203097

.........................................................
3kmr appartement

te huur. 90m2, 
incl. G/W/L, 1 maand borg, 

huur: € 900
Tel. 06-51815360

.........................................................
Oriflame 

schoonheidsadviseuse 
geeft een gratis workshop 

huidverzorging en make-up 
bij u thuis (voor max. 10 pers.)

Uitleg, productinfo 
en uitproberen

De gastvrouw ontvangt 
een mooi geschenk. 

Meer info: Ineke van Duinen, 
06-40711684, 

Ineke@conseduso.nl
.........................................................

Topapartementen 
te huur aan de boulevard. 

Korte verhuur (paar 
maanden) ook mogelijk. 

Tel. 06-10177131

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Behang- en 

schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Gespecialiseerd 
in Porsche en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

Voor uw APK, alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 
of 0653231754

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 

of 06-22209568

Heeft u een leuke 
klantenactie 

bedacHt?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)

• Gordijnen stomen, repareren
• Rol- en vouwgordijnen
• Vitrage, duoroll
• Gordijnrails
• Gratis opmeten

R. Dincer | Grote Krocht 19 | Tel. 5719841

Aanbieding:
Gordijnstof 1,5m breedKamerhoog: € 7,- p.m.

Iedere dag met de
kinderen erop uit: 

Jassen, 
mutsen, 

laarzen aan. 
Laat de winter maar komen! 

Natuurlijk bij SKiP
 (Stichting 

Kinderdagverblijven 
Pippeloentje-Pluk)

www.pippeloentje-pluk.nl
.........................................................  

Nieuwste 
model zonnebank 

met lichaamskoeling, 
gezichtskoeling, lichttherapie, 
aromatherapie, verneveling, 

gezichtsbruiner, 
heerlijke muziek

(meerdere keuzes) en aan-
sluiting voor uw eigen iPod. 

€ 0,80 p/min.
Slender You Zandvoort, 

Hogeweg 56A, 
tel. 06-19413733

.........................................................
Te huur: 

zomerhuis 
1 sl.kamer, douche, 
huiskamer+tuintje. 

€ 680 incl. GWL+internet. 
Bel 06-25340780

.........................................................
2-kmr appartement
te huur. Ca. 40 m2

Incl. G/W/L. 
Huur: € 650+maand borg

Tel. 06-51559957

One Stop Nail Shop
A.B. Nails 

in Haarlem: 
nagelstudio, opleiding tot 
nagelstyliste, groothandel 

in nagel producten
 en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Nieuw: 

Bent u vermoeid,
zit u niet lekker in uw vel,

heeft u pijn 
of andere klachten?
Guasha en Cupping 
therapie kan helpen.

Info: dehelendejadesteen.
webklik.nl

Thorbeckestraat 7
Tel. 06-48636082

.........................................................
"uw auto verkopen!!" 
voor de hoogste prijs? 

Of zoekt u een
leuke occasion? 

Bijv. Ford Fiesta 3 drs. van 
2002 met 59.000 km! 
Plaatje, APK gekeurd 

voor € 1850,- !!!
Kijk op autoverkoper.nu

of bel Patrick van 
Kessel 06-55383624
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Het nieuwe jaar is weer begonnen en de wereld is niet 
vergaan op 21 december 2012. Wel denk ik dat mensen 
even hebben stil gestaan bij hun zelf, hun leven en besef-
fen nu meer dan ooit dat het opeens over kan zijn. De 
ene natuurramp na de andere voltrekt zich. Zo zijn er 
bosbranden, aardbevingen, Tsunami’s, orkanen en over-
stromingen in heel de wereld. 

Maar ook in de mens zelf zijn er innerlijke aardbevingen 
en orkanen. Denk alleen maar aan de doorgedraaide en 
schietgrage gekken die hier op deze wereld rondlopen. Ik 
sta er echt van te kijken dat individuen erop los schieten 
of moorden tegenwoordig. Op kinderen en onschuldige 
mensen. Neem nou die jonge islamitische moeder 2 we-
ken geleden, die haar eigen zoon van 7 jaar oud in de fik 
stak omdat hij de koranverzen niet uit zijn hoofd kende! 
Wat is er toch aan de hand in hemelsnaam? En wat be-
zielde deze arme dame om haar zoon te vermoorden? 
Zijn regels en zinnen uit je hoofd leren belangrijker dan 
de liefde voor je eigen kind? Geloof of geen geloof, het 
maakt niet uit! Sommige mensen draaien gewoon door 
tegenwoordig en moorden er maar lustig op los. Gelukkig 
zijn het maar enkele individuen hier in het Westen, maar 
elk persoon die tot zulke afschuwelijke daden in staat is, 
is er 1 teveel!

Ook dichter bij huis raken steeds meer mensen psychisch 
in de knoop (door de crisis?) of worden ernstig ziek. Terwijl 
de overheid de economie nog steeds hoog op de agenda 
zet en zogenaamd investeert in ‘veiligheid’ van het land. 
Wat veel belangrijker is, is het welzijn van burgers lijkt 
mij. Als mensen echt gelukkig (met zichzelf) zijn, dan 
gaan ze niet in de rondte schieten, 
hun eigen kind doodsteken, crimi-
neel worden, stelen, de aarde kapot 
maken of oorlog voeren. Dan hebben 
we elkaar en alles lief. Of zeg ik nou 
iets raars…?

Gelukkig nieuwjaar!

Uitgesproken!
Een jong begin op deze eerste uITGESPROKEN pagina van 
dit jaar. Waarom? Vrijwilligerswerk laat zich niet aan leeftijd 
binden. De 15-jarige sympathieke en sportieve Zandvoorter 
Antoine Kuin heeft 3 weken als hardwerkende kracht op de 
ijsbaan in het centrum gestaan, een mooi initiatief dat veel 
kinderen weer enorm blij heeft gemaakt dit jaar. 

door Mandy Schoorl 

Antoine is rustig, beleefd en heeft zijn handschoenen nog 
aan als hij bij mij aan tafel zit. Drie weken heeft hij de 
schaatsen uitgegeven, toezicht gehouden op de baan als 
er geen ijsmeester aanwezig was en de regels uitgelegd aan 
kinderen. Geen ijsballen gooien, niet vechten met elkaar, en 
betraande kinderen helpen en kalmeren. Dit als 30-urige 
sociaal-maatschappelijke stageplek voor zijn atheneum-
studie die hij volgt aan het Kennemer Lyceum.

Prachtig vond hij het om de kinderen de eerste dag zo en-
thousiast te zien. Die stonden te dringen voor de hekken 
en wilden zo graag het ijs op omdat ze er een heel jaar 
op hadden gewacht. Hij heeft op de baan veel van en over 
mensen geleerd. Hij had vooraf bijvoorbeeld over som-
mige kinderen een indruk, en kwam er daar achter dat dit 
eigenlijk helemaal niet zo was. Minder snel vooroordelen 
hebben; een leerzame les. Kinderen die andere kinderen 
hielpen, elkaar aanspraken op de regels, hij heeft zich daar 
best over verwonderd. In enkele sporadische gevallen moest 
hij strenger optreden en werd er een ijsmeester bijgehaald. 
Het gehandicapte meisje dat hij met een vriend heeft voort-
geduwd om het meisje het gevoel te geven dat zij ook echt 
even aan het schaatsen was, vond hij ontzettend schattig. 
Het sociale aspect van de stage blijkt meer dan geslaagd 

te zijn geweest.

Pesten zag hij minimaal, en als het gebeurde losten de 
kinderen het zelf weer op, wat hij ‘cool’ vond om te zien. 
Wijs licht hij toe dat degene die pesten zelf zo onzeker 
zijn als maar kan. En hoewel hij tot een paar jaar terug, in 
tegenstelling tot nu, ook onzeker was, kwam het woord 
pesten in zijn woordenboek niet voor.

Lezen is niet zijn favoriete bezigheid, maar verhalen uit 
bijvoorbeeld de Romeinse tijd, dat is wat hem wel nieuws-
gierig maakt om te lezen. Daarnaast is geschiedenis een 
vak dat hem trekt. Antoine zit nu in zijn 3e jaar hetgeen 
betekent dat hij een profielkeuze moest gaan maken. Hij 
koos de categorie Economie & Maatschappij, want met 
cijfers omgaan vindt hij leuk, en de vakken die hij in die ca-
tegorie krijgt doet hij graag. Een prille econoom is geboren. 
Een junior econoom die voor onze lezers wenst dat betaald 
parkeren compleet verdwijnt uit Zandvoort en verder hoopt 
op een warme en zonnige zomer dit jaar, voor zowel de 
zonaanbidders zelf als voor heel ondernemend Zandvoort! 

Een jong mensenmens

Interview

Antoine Kuin 

‘Als je deskundig 
advies nodig hebt, 

kun je het beste tegen 
jezelf praten.’
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Tegeltje

Kijk nou eens!
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Het enige voordeel van sneeuw is dat je nu 
tenminste overal boter-kaas-en-eieren kunt spelen.
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

  7 24        15 8

 9         12 26\14    

 5     21 7\22        

   32           15 

   14       7\6      

   6     14\12        

   10 10\25           4

 19           4    

 8           4   

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  HH   KB     KCB  
    x   =    
  x   +     +  
  KK   KE     K  
    -   =    
             
  KGK   GB     KCC  
    +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

   7 24         15 8

 9 4 5     12 26\14 8 6

 5 3 2 21 7\22 9 4 7 2

   32 7 8 5 3 9 15  

   14 9 3 2 7\6 2 4  

   6 1 5 14\12 1 6 5  

   10 10\25 4 8 6 5 2 4

 19 9 3 1 6   4 3 1

 8 1 7       4 1 3

 11 x 26 = 286

 x   +   +          
 22 - 20 = 2
         
 =   =   =
 242 + 46 = 288

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

Dier van de Week
Doortje is een schitterende en lieve poes die graag wordt aangehaald indien ze er 
zelf om vraagt. Als ze het aanhalen zat is en je gaat door dan kan ze nog weleens een 
haaltje geven. Ze kan niet zo goed met kinderen overweg; die vindt ze waarschijnlijk te 
druk. Met soortgenootjes omgaan is voor haar nog even wennen en of ze met honden 
kan omgaan is helaas niet bekend. Doortje gaat erg graag naar buiten en weet prima 
hoe een kattenluik werkt. Omdat Doortje een Pers is heeft ze veel verzorging nodig; haar 
vacht is te lang en te dicht om zichzelf te kunnen verzorgen. Om de vacht in topconditie 
te houden zijn een bad, voorzichtig drogen en dagelijkse borstelbeurten noodzakelijk. Dit 
is wel iets om rekening mee te houden en vereist de nodige tijd en aandacht van de baas. 

Heeft u deze tijd voor Doortje over en wilt u haar een fijn thuis geven? Kom dan snel 
eens langs om kennis te maken met haar. Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 
5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

2 stukken zeeduivelfilet  
(à 150 gram),

3 eetlepels sesamolie,
4 stengels paksoi,

1 sinaasappel, zowel het sap 
en de geraspte schil,

1 theelepel sambal oelek,
2 eetlepels Japanse sojasaus,

Bereiding:
Wrijf de zeeduivelfilets in met zout en peper en een halve eetlepel sesamolie. Snijd de 
bladeren van de paksoi. Snijd de stengels in dunne plakjes en verdeel ze over de bodem 
van een (bamboe) stoommandje. Leg 2 bladeren overlappend naast elkaar en verpak er 
1 stuk zeeduivel in. Verpak de andere zeeduivelfilet op de zelfde manier. Leg de pakketjes 
in het stoommandje. Breng in een wok of een stoompan ruim water aan de kook. Zet in 
de wok het stoommandje op een rekje boven het water of hang het stoommandje in de 
pan. Dek de wok of pan af en stoom de vis in ongeveer 10 minuten gaar. Klop in een kom 
een dressing van de rest van de sesamolie, 3 eetlepels sinaasappelsap, de sinaasappelschil, 
sambal, sojasaus en sesamzaadjes. Schenk de dressing in 2 kleine kommetjes (of eierdop-
jes). Schep de plakjes paksoi op twee borden en leg de pakketjes erop. Zet een kommetje 
met dressing ernaast. serveren met pandan- of basmatirijst. Bron: Mannen van de zee

Benodigdheden:

ko
ok

ru
br

ie
k

Gestoomde zeeduivel in paksoi
Hoofdgerecht voor 2 personen

1 eetlepel geroosterde 
sesamzaadjes,

zout en versgemalen  
zwarte peper.

Maak kennis met Skype bij OOK Zandvoort

uw kinderen wonen in Canada? uw broer in Australië en 
uw tante in Afrika? Allemaal zijn ze zo ver weg, maar met 
Skype komen ze ineens een stuk dichterbij. En nog voorde-
lig ook! Hoe dat zit gaat OOK Zandvoort u uitleggen in een 
speciale Skype-middag.

Afstanden vervagen en te-
lefoonkosten dalen. Met 
Skype kunt u gratis bellen 
met iedereen die ook Skype 
heeft. Ook kunt u tegen een 
voordelig tarief bellen met 
personen die geen Skype 
hebben. Vooral de kosten 
om naar het buitenland te 
bellen zijn een fractie van 
die van de ‘gewone’ tele-

foon. Ontdek hoe gemak-
kelijk ook beeldbellen met 
Skype is; u kunt uw klein-
kinderen in het buitenland 
niet alleen spreken maar 
via een camera ook nog 
eens zien!

In deze presentatie wordt 
u getoond hoe u het pro-
gramma kunt downloaden 

en installeren en vervol-
gens hoe u ermee aan de 
slag kunt gaan. Alles wordt 
stap voor stap uitgelegd 
en u krijgt de documenta-
tie mee naar huis. Zo kunt 
u thuis op uw gemak aan 
de slag met Skype. Deze 
ochtend staat gepland 
voor dinsdag 29 januari 
van 10.00 uur tot 11.30 uur. 
De kosten bedragen € 7,50 
per persoon. Opgeven kan 
bij OOK Zandvoort via tel. 
5740330, via e-mail: info@
ookzandvoort.nl of na-
tuurlijk aan de balie van 
Pluspunt, Flemingstraat 55. 

KookreceptKookrecept
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Weer

Temperatuur

Max 0 -2 1 2-4

Min -6 -5 -5 -2

Zon 65% 30% 25% 35%

Neerslag 20% 20% 20% 50%  

Wind no. 3 ozo. 4 o. 3 zzw. 4

Een echte winterse 
januariweek

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De gevoelstemperatuur lag 
toen op -35 graden en het 
KNMI adviseerde om de vol-
gende dag binnen te blijven. 
Die waarschuwing was ei-
genlijk een dag te laat, want 
15 januari was het al wat 
minder extreem koud in een 
groot deel van het land, voor-
al doordat de wind afnam. 

Ook nu is het koud en het 
blijft ook wel even winters. 
Achter de sneeuwstoring van 
dinsdag, die tot 6 centimeter 
poeder bracht in onze omge-
ving, wordt opnieuw weer 
wat koudere lucht vanuit 
het noordoosten meegeno-
men. De luchtdruk stijgt bo-
ven Scandinavië en tezamen 
met dat opvullende lagedruk-
gebied dat richting Midden-
Europa trekt, is er garantie 
voor koude luchtaanvoer tot 
en met het weekend.

Wolkenvelden en flinke zon-
nige momenten wisselen 
elkaar af de komende dagen 
en het blijft meest droog. 
Overdag komt het kwik veelal 
uit op iets beneden het vries-
punt en tijdens de nachten 
vriest het meest matig (-6 of 
-7 graden). Mocht het langer 
uitklaren dan is strenge vorst 

mogelijk, tot -11 graden.

Schaatsen kan dan ook op 
veel meer plaatsen rich-
ting het weekend, maar de 
grote toertochten zijn voor-
lopig (nog) niet aan de orde. 
Daarvoor zijn nog een paar 
nachten met strenge vorst 
vereist. Tijdens het weekend 
komt er vanuit het westen 
zachtere lucht naderbij en 
waarschijnlijk slaagt deze er 
(tijdelijk) in om de vorst uit de 
randstad verdrijven. Het zou 
even 3-4 graden kunnen wor-
den bij een aanlandige wind. 

Het wordt vervolgens een 
spannende situatie en het 
strijdtoneel van de koude 
en zachte lucht kan zich 
waarschijnlijk in de buurt 
van Nederland blijven afspe-
len. Dit geeft hernieuwde 
sneeuwkansen en andere 
winterse neerslagvormen 
zoals ijzel of ijsregen. Een 
doorbraak naar een uiterma-
te zacht en wisselvallig weer-
beeld is nu nog niet in zicht. 

Meer info via de site www.
weerprimeur.nl of via 0900-
1234554.

weerman Marc Putto 

De januariwinter regeert deze week in het Zandvoorste, 
net als in januari 1987, maar toen was de kou van een heel 
ander kaliber. Destijds kon het nog ècht koud worden in 
het land. Op die legendarische woensdag de veertiende ja-
nuari 1987 maakte Zandvoort zowat de koudste dag mee 
uit de geschiedenis en vroor het midden op de dag nog 11-12 
graden bij een snerpende oostenwind. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Sonja Paap-Loos

                           Sonja Paap-Loos

ze zich gespecialiseerd in haar bijzondere gaven: magneti-
seren, kaart leggen, ontspannende voet- en rugmassages en 
verstevigende lichaamspakkingen met groene thee.

Bijzondere gave
Op jonge leeftijd was Sonja gevoelig voor emoties. Ze had 
vaak nare dromen, zag en voelde veel en was daardoor altijd 
bang. Haar moeder begreep haar angsten niet want vroeger 
was paranormaal begaafd zijn, onbekend. Sonja had het er 
erg moeilijk mee en wist niet wat ze er mee moest. Onder 
begeleiding en met trainingen van iemand die haar wel be-
greep, ontdekte ze tenslotte dat ze echt een bijzondere gave 

had. Nu is ze in staat om met magnetiseren andere 
mensen te helpen om hun pijn te verlichten 

en zelfs na herhaalde behandelingen de 
klacht te laten verdwijnen. Met het leg-

gen van tarotkaarten kijkt ze naar het 
verleden, heden en toekomst om 

zo inzicht te krijgen in iemands 
situatie. Na een opleiding mas-
seren, de Bach-remedie, en twee 
jaar werkzaam te zijn geweest 
bij de Paralijn, waar je eerst ge-
screend wordt, heeft ze veel er-
varing opgedaan. Eerst begon ze 

thuis een eigen praktijk en sinds 
een jaar is haar praktijk verhuisd 

naar het gastvrije pand van Slender 
You Zandvoort aan de Hogeweg. 

Op mijn vraag hoe zij haar toekomst ziet 
zegt ze: “Ik heb mijn plek gevonden. Ik streef er 

naar om mensen te helpen, in welke spirituele vorm dan ook. 
Daar krijg ik zelf ontzettend veel energie voor terug. Mijn 
kleindochter Chelsea (14) helpt mij met de computer, maakt 
de informatiefolders en ze heeft ook de website www.relax-
foryou.nl ontworpen.” Samen met Ineke en Peter Smits van 
Slender You Zandvoort gaat ze vol vertrouwen het jaar 2013 
tegemoet. Onder het genot van een kopje groene thee is het 
interview, en daarmee ook mijn voetmassage, voorbij. Ik voel 
me net als Sonja herboren en verlaat het pand op wolkjes.

Ook in het nieuwe jaar gaan we door met bekende en on-
bekende dorpsgenoten die hun levensverhaal met u willen 
delen. Mocht u zelf uw verhaal willen vertellen, schroom 
niet en bel of mail naar de redactie: tel. 5732752 of e-mail: 
redactie@zandvoortsecourant.nl.

Dorpsgenoten

Als jouw naam, net zoals Sonja Paap-Loos, oer Zandvoorts 
zou zijn, dan behoor je echt tot de Zandvoortse adel. Zoals 
het een echte Zandvoortse betaamt is Sonja in Zandvoort 
geboren. Ze kwam in een woning aan de Van Lennepweg ter 
wereld, maar een jaar later verhuisde het gezin naar de Jac. 
P. Thijsseweg. Sonja groeide op in een gezellige Zandvoortse 
familie met veel ooms, tantes, neven en nichten die 
allemaal in Zandvoort woonden. 

Na de Josina van de Endeschool en 
de Plesmanschool ging ze naar de 
L.E.A.O. te Haarlem, maar ze kon 
door omstandigheden haar draai 
niet vinden. Na een jaar besloot 
ze werk te zoeken in Zandvoort. 
Ze heeft  bij schoenenzaak de 
Brossois gewerkt en later bij 
stomerij Azea. Op jonge leeftijd 
ontmoette ze Zandvoorter Arie 
Paap die later haar man werd. 
Samen kregen ze 4 kinderen en 
ze zijn nu trotse grootouders van 7 
kleinkinderen. Sonja is een super oma 
en paste, zeker toen de kleinkinderen nog 
jong waren, vaak en met veel liefde op. Maar 
nog steeds logeert er regelmatig een kleinkind bij 
opa en oma.

Hard gewerkt
Samen met haar man, vader en broer namen zij in 1973 
strandtent Bad Zuid over. Het werd een echt familiebedrijf 
en ondanks het harde werken vond Sonja het heerlijk op 
strand. Omdat ze geen huis hadden, woonde het gezin op 
het strand en is zelfs één van haar zoons op het strand ge-
boren. Haar oma had vroeger de viszaak Kerkman en Loos, 
dus vanzelfsprekend stond er veel vis op de menukaart van 
de strandtent. Toen Sonja en haar man stopten met het 
strand, hebben ze nog viskarren gehad op de Rotonde en 
aan de boulevard waar nu de Zeemeermin staat. Het gezin 
van Sonja werd steeds drukker en ze besloot thuis te blijven 
om voor haar gezin te zorgen. Nu er meer tijd over is heeft 

door Nel Kerkman

De eerste dorpsgenoot die in 2013 het spits afbijt is Son-
ja Paap-Loos. We ontmoeten elkaar bij Slender You waar 
Sonja mij tijdens een verrukkelijke voetmassage over haar 
verleden en haar toekomstplannen vertelt.

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. 
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet 
heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort

• Bruna Balkenende (Grote Krocht)

• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

• Pluspunt Noord (Flemingstraat)

• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Afhaalpunten



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van be-
zwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen 
die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit  
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekend-
making een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum 
van bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning. 
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 
te gaan van een afschrift van het beroepschrift.

en toiletcontainer, ingekomen 10 januari 2013, 2013-VV-005.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen 
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij 
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - 
besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep 
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Koningstraat 29, gedeeltelijk vervangen balkenlaag en plaat-
sen lichtkoepel, verzonden 08 januari 2013, 2012-VV-110.
- Boulevard De Favauge 17, plaatsen bijgebouw, verzonden 08 
januari 2013, 2012-VV-114.

Bentveld:
- Duindoornlaan 29, plaatsen dakopbouw en dakkapel op 
eerste verdieping, verzonden 09 januari 2013, 2012-VV-115.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 

Gemeentelijke publicatie week 03 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 2 en 
de verdere in week 2 door het college genomen besluiten 
zijn in week 3 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die 
op 15 januari aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg heb-
ben, vanaf heden ter inzage bij de balie van het gemeentehuis 
en op de website via raadsnet.

Regels melding leidinggevende
Op 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet in 
werking getreden. Onderdeel van de wijziging is het mel-
dingsysteem t.a.v. leidinggevende. In het vervolg kan een 
nieuwe leidinggevende op een aanhangsel bij de drank- en 
horecavergunning worden geschreven. Op welke wijze en 
onder welke voorwaarden de melding dient plaats te vinden, 
staat in de Regels melding leidinggevende. Deze regels liggen 
6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeente-
huis. Bovendien zijn de regels te vinden op www.overheid.nl 

Cameratoezicht
De burgemeester heeft besloten het plaatsen van vaste (sta-
tische) camera’s op, aan of nabij de locaties, Gasthuisplein 
2, Kerkplein 4,  Kerkplein 9, Haltestraat 19 en Haltestraat 31, 
welke camera’s goed visueel waarneembaar zijn, te verlen-
gen voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 oktober 2013, 
gedurende welke periode de camera’s voortdurend beelden 
zullen opnemen, waarbij de privacybepalingen van de Wet 
Politieregisters in acht worden genomen.

Bevriezingsbesluit vent- en standplaatsen
Het college heeft op 8 januari 2013 besloten om vooruitlopend 
op het nieuwe vent- en standplaatsenbeleid geen vent- en 
standplaatsvergunningen meer te verlenen. In het nieuwe 
beleid wordt een lager maximum nagestreefd. Het is on-
wenselijk om in strijd met het toekomstige beleid vent- en 
standplaatsvergunningen te verlenen.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Van Leeuwenhoekstraat 11, kappen van twee bomen in voor-
tuin, ingekomen 03 januari 2013, 2013-VV-001
- Schelpenplein 11, plaatsen van twee dakkapellen, ingekomen 
08 januari 2013, 2013-VV-002.
- Zeestraat,  kadastraal perceelnr.: C 4887, bouw appartemen-
tencomplex, ingekomen 09 januari 2013, 2013-VV-003.
- Strandafgang, Barnaart 20a, wijzigen bijgebouw, ingekomen 
10 januari 2013, 2013-VV-004. 
- Strandafgang De Favauge 11, het plaatsen van een bijgebouw 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 
8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website 
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoör-
dinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale 

agenda van de gemeente aan de oranje button met het kalen-
dertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een 
afspraak maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling ver-
wezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de wer-
keenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch bereik-
baar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Louis van der Mije in actie voor Oomstee 2Fietsroutes gaan ook door het duingebeid

Oomstee 1 streeft naar tweede plaats 
in sterke driebanden poule

Nieuwe Omloop van Zandvoort 
begint met ‘rondje circuit’

10.000 stappen over het Zandvoortse strand 

De regionale driebandencompetitie ‘klein’, die gespeeld 
worden op kleine biljarttafels, is opgedeeld in drie poules 
van negen wedstrijdteams. uiteraard zitten de twee teams 
van café Oomstee in verschillende poules en strijden heftig 
tegen hun tegenstanders uit de regio. 

Met een proloog op Circuit Park Zandvoort starten op 24 
maart 2013 meer dan duizend deelnemers voor een nieuwe 
en uitdagende fietstoertocht door de regio. Organisator Le 
Champion voorziet met de nieuwe Omloop van Zandvoort 
in de behoefte aan spraakmakende en onderscheidende 
fietstoertochten. 

Op zaterdag 26 januari 2013 kunnen Zandvoorters en andere 
geïnteresseerden gratis deelnemen aan een gezellige en spor-
tieve strandwandeling. In het kader van Zandvoort Actief or-
ganiseren diverse Zandvoortse instellingen de 2e editie van 
de ‘10.000 stappen van Zandvoort’.

Team 1 met Henk van der 
Linden, Jeroen van de Bos, Ton 
Hendriks en Frits Minneboo 
proberen de huidige vijfde 
plaats om te buigen naar 
een aantrekkelijker tweede 
plaats, waardoor in de na-
competitie, die na 15 maart 
start, direct een plaats in 
de kwartfinale kan worden 
opgeëist. Afgelopen donder-
dag troffen zij in een thuis-
wedstrijd koploper Yverda 1. 
Eindstand werd 7-11 waar-
over de Zandvoortse spelers 
nog best tevreden waren. 

Na het rondje circuit vertrek-
ken de deelnemers in zuide-
lijke richting over afstanden 
van 40, 80 en 120 km met 
uitgebreide verzorgingspos-
ten onderweg én een sfeer-
volle finish in het centrum van 
Zandvoort. Deelnemers die 
het willen, kunnen hun ronde 
van 4,2 km op het circuit met 
tijdregistratie afleggen. 

De fietsers kunnen tussen 
08.30 uur en 09.30 uur star-
ten. Later in de ochtend star-
ten op hetzelfde circuit 12.000 
deelnemers aan de Runner’s 

De start van de wandeltocht 
over het strand is bij het ge-
bouw de Rotonde. Om 10.00 
uur worden de deelnemers 
hier welkom geheten en niet 
veel later wordt gestart aan 
de wandeling, die ongeveer 
een uur in beslag zal nemen. 
De strandweg is het eindpunt 
van de wandeling, waarna 
het mogelijk is om op eigen 
kosten een kopje thee of kof-
fie te drinken de Haven van 
Zandvoort.

10.000 stappen
De wandeling staat in het 

ontmoeting tussen team 2 en 
Yverda 3 die met een verlies 
van 8-11 verlies werd afge-
sloten. Opvallend waren de 
partijen van Louis v.d. Mije te-
gen Kees Zuidweg, nu als in-
valler, waarbij V.d. Mije zijn 15 
te maken caramboles twee-
maal in duidelijke winst wist 
om te zetten. Een ouderwet-
se Louis zette in een voortref-
felijke stijl zijn tegenstander 
aan de kant. 15 caramboles 
in de eerste wedstrijd in 14 
beurten en nogmaals 15 ca-
ramboles spectaculair in 10 
beurten. Dick Pronk kon van 
Youri Tomassen niet winnen 
maar bleef goed scoren en 
kreeg twee punten toebe-
deeld voor een gelijkspel. Ton 
Ariesen kreeg tegen Bernardo 
Dewis geen kans om echt lek-
ker punten te kunnen note-
ren en moest derhalve zijn 
tegenstander met de winst 
feliciteren. Gisteren speelde 
Oomstee 2 een uitwedstrijd 
tegen Hugo’s Bloemenshop 
in Haarlem. Net als het 1e 
team dat moest aantre-
den tegen Bremmetje 3 in 
Heemstede. 

draagt € 6 voor de 40 km, € 8 
voor de 80 km en € 12 voor de 
120 km. Na-inschrijving is niet 
mogelijk. 

Wandeltocht 
Een dag eerder, op zaterdag 23 
maart, wordt de derde editie 
van de 30 van Zandvoort ge-
organiseerd. Vanaf de start op 
het paddock van Circuit Park 
Zandvoort volgen de deelne-
mers een wandelroute over 
30 km door het natuurgebied 
rondom Zandvoort die finisht 
in het ongetwijfeld sfeervolle 
centrum. 

Kortom, het weekend van 23 
en 24 maart staat bol van 
de sportieve evenementen 
voor toerfietsers, hardlopers 
en wandelaars. In Zandvoort 
zullen tal van festiviteiten 
worden georganiseerd zodat 
het een regelrecht dorpsfeest 
wordt. Winkeliers, ho reca ge-
legen heden, strand pavil joen-
houders en bewoners van 
Zandvoort zullen dit weekend 
de vele wandelaars, hardlopers 
en nu ook fietsers hartelijk 
verwelkomen in het centrum 
en langs de Zandvoortse kust. 

Heem stede-Zand voort, Sport-
sup port, Dietistenpraktijk 
Pure & Simple, Fysiofit Zand-
voort en huisartsenpraktijk 
Ko ning in ne weg. Heeft u in-
teresse in de strandwandeling 
en wilt u zich aanmelden, dan 
kunt u contact opnemen met 
Mi ran da Reuderink van huis-
artsenpraktijk Koninginne-

weg, e-mail koninginneweg-
34 a @gmail.com of tel. 5712058.

Van der Linden wist uitein-
delijk de tweede partij van 
Kees Zuidweg te winnen 
en vergaarde in totaal vier 
wedstrijdpunten. Ook Ton 
Hendriks wist een partij van 
nota bene poule-aanvoerder 
Rob Bres in negen beur-
ten verrassend met winst 
af te sluiten. Invaller Frits 
Minneboo werd helaas door 
Pierre de Meijer volledig in-
gepakt. 

Oomstee 2
Een dag eerder was de thuis-

World Zandvoort Circuit Run. 
Als voorlopige route wordt 
zondagmorgen vroeg eerst 
via het ‘Pad van Noordwijk’ 
gefietst richting Noordwijk. 
De langste afstand voert langs 
het Braasemermeer en bloem-
bollenvelden bij Lisserbroek 
en de kortste route slingert 
door de bosrijke omgeving 
rond Haarlem en doet on-
der andere Kraantje Lek aan. 
Belangstellenden voor deze 
nieuwe fietsklassieker kunnen 
tot 10 maart online inschrijven 
via de website www.lecham-
pion.nl. Het inschrijfgeld be-

teken van 10.000 stappen, 
en dat is niet zomaar. Om 
gezond te leven, zou een 
volwassene dagelijks 10.000 
stappen moeten zetten. Een 
mens zet gemiddeld 6.000 
stappen per dag. De 4.000 ex-
tra stappen komen ongeveer 
overeen met een half uurtje 
stevig wandelen. Met deze 
wandeling worden de deelne-
mers gestimuleerd dagelijks 
voldoende te bewegen.

Aanmelden
De actie is een gezamenlijk 
initiatief van Sportservice 

biljartenwielersport

Handbaldames zijn weer koploper
De dames van ZSC moesten vorige week zondag in de Kor-
ver Sporthal aantreden tegen Muiden, een ploeg waar zij in 
de veldcompetitie ook al tegen speelden. Toen liep de con-
frontatie totaal uit de hand en werd de wedstrijd een paar 
minuten voor het einde zelfs gestaakt.

Zeer aangenaam verrast 
was iedereen dan ook toen 
bekend werd dat de hand-
balbond plaatsgenoot en 
bondsarbiter Jan Molenaar 
had aangewezen om deze 
wedstrijd te leiden. Molenaar 
fluit al 50 jaar handbalweds-
tijden en heeft daardoor 
zo veel ervaring dat deze 
wedstrijd voor hem geen 
probleem zou moeten zijn. 
Het respect dat deze man 
afdwong was duidelijk te 

beneden en daardoor kon de 
tegenpartij ook redelijk snel 
op gelijke hoogte komen.
Vlak voor het einde van de 
eerste helft werd ZSC weer 
wakker en wist nog twee 
keer te scoren. De ruststand 
was daardoor 6-4. De 2e 
helft ging lange tijd gelijk op, 
maar 10 minuten voor tijd 
stortte het team van Muiden 
volledig in. ZSC scoorde vijf 
keer op rij en bepaalde de 
eindstand hierdoor op 15-11. 

Doelpunten ZSC: Lucia v.d. 
Drift 7; Manon v. Duijn 3; 
Noëlle Vos, Maaike Paap, 
Naomi Kaspers, Laura Koning 
en Martina Balk troffen ieder 
een keer het doel.

merken, vooral bij de dames 
van ZSC en zelfs het publiek. 
Het team van Muiden vond 
het wel lastig om hier mee 
om te gaan en kreeg meer-
dere malen een 2 minuten 
tijdstraf om de oren.

De Zandvoortse dames gin-
gen prima van start en in een 
mum van tijd stond er 3-0 op 
het scorebord. Vanaf dat mo-
ment ging de concentratie 
en inzet van ZSC flink naar 

handbal
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Imke van der Aar | Archieffoto

Hockeydames te sterk voor ambtenaren

Eerste winst in het nieuwe jaar voor Lions ZHC wint Nieuwjaarwedstrijd

Imke van der Aar in dubbel een klasse apart

Het herenteam van Lions heeft afgelopen zaterdag een 
sterke overwinning op Flashing Heiloo geboekt. Hoewel 
vooraf wat twijfels bestonden over deze wedstrijd bij de 
Zandvoortse spelers, liep het eigenlijk de hele wedstrijd 
van een leien dakje en gingen onze dorpsgenoten met een 
58-75 overwinning naar huis.

Al sinds jaar en dag is de openingswedstrijd voor het nieu-
we jaar van de Zandvoortsche Hockeyclub een wedstrijd 
tegen werknemers van de gemeente Zandvoort. Zo ook dit 
jaar en wel afgelopen zondag. Omdat er geen zaalverplich-
tingen waren voor de seniorenteams, werd er afgelopen 
zondag nog een wedstrijd gespeeld: de dames van ZHC te-
gen de heren. Overigens wordt komende zondag de laatste 
zaalwedstrijd voor de dames gespeeld.

Elk jaar wordt tussen Kerst en Oud & Nieuw traditiege-
trouw het jeugdtoernooi van BC Victoria uit Hoensbroek 
georganiseerd. Het toernooi gaat sinds een aantal jaar door 
het leven als Carlton International Youth Tournament. Dit 
toernooi groot, en sterk bezet en wordt maar liefst in 5 hal-
len verspeeld met deelnemers uit 20 landen!

Flashing Heiloo is een tegen-
stander die volgens de ran-
king ergens onderaan staat, 
maar waar Zandvoort in de 
eerste thuiswedstrijd van dit 
seizoen moeizaam met 62–53 
van hadden gewonnen. Toen 
werd het ontbreken van con-
ditie als een grote factor voor 
het slechte spel gezien en 
dit keer, na weken van olie-
bollen eten, gourmetten en 
griepepidemieën binnen het 

Die laatste wedstrijd werd 
als eerste gespeeld. Plaats 
van handeling was echter 
niet het hoofdveld maar het 
tweede veld dat op som-
mige plekken, door de vorst 
van de nacht ervoor, eigenlijk 
niet goed bespeelbaar was. 
Desalniettemin werd er toch 
gehockeyd en duidelijk werd 
dat de dames, die ook tegen 
de gemeente zouden spelen, 
zich wat inhielden om in de 
hoofdwedstrijd niet in de 
problemen te komen. “Wij 
waren zo lief om de heren te 
laten winnen”, zei aanvoerster 
Nathalie Huisman met een 
dikke knipoog. Feit was dat de 
heren de glorieuze winnaars 
werden.

Gemeente-ZHC
Wedstrijd 2 was er een met 
een bepaald prestige. De 
ambtenaren gaan voluit 
voor de overwinning en de 
Zandvoortse hockeyers wil-
len per se laten zien dat ze 
het spelletje onder de knie 
hebben. Zo ontstaat vaak 
een wedstrijd waarvan het 
plezier af spat. Deze wedstrijd 
toonde duidelijk dat vooral 
de gemeentelijke abtenaren 

De familie van der Aar was 
ook goed vertegenwoordigd 
met hun 3 kinderen: Bregje, 
Wessel en Imke. Om met de 
jongsten te beginnen: twee-
ling Bregje en Wessel lieten 
als eerste jaars U13 zien nu al 
goed mee te kunnen. Bregje 
toont met de week beter spel 

mannen die onder het bord 
de punten verdienden.

Na het eerste kwart was de 
stand in de Heilooze sport-
hal opgelopen naar 9-19 voor 
Lions. Na drie minuten in het 
tweede kwart stond Lions 
maar liefst 22 punten voor 
en toen haperde de machine. 
Er was onnodig balverlies, de 
break liep niet meer en de te-
genstander begon de basket 
te vinden. De rust werd met 
een stand van 28-42 bereikt. 
In de rust kreeg het team een 
donderpreek van Peter Sterker 
en deze had effect. De gast-
heren scoorden pas in de 8e 
minuut van het derde kwart 
en bij Lions liep het als een 

uitstekend spel zien. Na een 
titanenstrijd werd echt net 
aan verloren met 2 punten 
verschil, 21-19 in de derde 
game. Het winnende koppel 
stoomden vervolgens door 
naar de finale waarin een 
Frans duo resoluut aan de 
kant werd geschoven.

Imke was door de toernooi-
leiding 3 ‘geplaatst’ in de U15 
en maakte in de damesdub-
bel de verwachtingen meer 
dan waar. De singel strandde 
in de kwart finale tegen een 
Zwitsers meisje en de mix 
samen met Thomas Sibbald 
was met goed spel de halve 
finale het eindpunt. Maar in 
het dubbelspel, kwamen zij 
en haar partner Tamara v/d 
Hoeven pas echt op stoom 
en werden eerst de favorie-
ten uit Frankrijk dik versla-
gen en in de finale werden 
2 sterke Deense dames aan 
de zegekar gebonden. Weer 

team zou dit weer een grote 
factor kunnen zijn. Maar niets 
bleek minder waar. Vanaf de 
sprongbal was Lions fel en 
er werden veel ballen onder-
schept. In tegenstelling tot 
andere gespeelde wedstrij-
den liep de break, waardoor 
er veel makkelijke punten 
konden worden gescoord. En 
waar de break van Lions niet 
gelopen kon worden, waren 
er gelukkig nog de lange 

over een wat minder niveau 
beschikten dan andere ke-
ren. ZHC echter had er zin in 
en liet dat in de score zien. De 
hockeydames wonnen over-
tuigend met 4-1. Misschien 
heeft de warme chocolade-
melk met een scheut rum 
tijdens de rust voor de amb-
tenaren wel roet in het eten 
gegooid. “Het was erg koud 
om te spelen maar de heer-
lijke warme chocomelk met 
rum in de pauze was ontzet-
tend welkom. Deze wedstrijd 
is de opening van het nieuwe 
seizoen en er werd al in een 
kleine speech van de voorzit-
ter gezegd dat de wedstrijd 
laat zien hoe het gaat met 
ZHC: namelijk goed. De club 
groeit momenteel en dat is 
goed. Daarbij waren wij da-
mes erg in ons element om 
weer op het veld te kunnen 
spelen in plaats van in de 
zaal. We kijken voorname-
lijk uit naar de tweede sei-
zoenshelft, die in het teken 
staat van de promotiepoule. 
Daarin maken we kans om te 
promoveren”, zei Huisman na 
afloop. Het bleef zondag in de 
namiddag nog lang gezellig 
in het clubhuis van ZHC.

en is echt een belofte voor de 
toekomst. Wessel laat nu al 
zijn specialisme zien en dat 
is zeker de dubbel. Hij liet 
met zijn Tsjechische partner 
Cristian Savin, die nu al leeft 
voor deze sport en een kwart 
van zijn tijd in Denemarken 
verblijft, in de kwartfinale 

basketbal hockey

badminton

trein, het derde kwart werd 
met 7-21 in het voordeel van 
Lions afgesloten. In het vier-
de kwart was de tank leeg en 
de motivatie over, waardoor 
Heiloo nog wat aan de score 
kon doen. Uiteindelijk werd 
de eindstand 58–75. Topscores 
Lions: Niels Crabbendam 17, 
Sander Verboom 15 en Ron 
van der Meij en Maurice 
Fiekert ieder 11 punten.

Komende zaterdag speelt 
Lions 1 thuis in de Korver 
Sport hal om 18.30 uur tegen 
het derde team van Racing 
Be ver wijk, dat op dit mo-
ment de laatste plaats op de 
ranglijst inneemt. Lions staat 
derde.

een prachtige overwinning 
op het toch al niet kinder-
achtige palmares van ons 
plaatsgenootje!

Nu wordt er weer volop ge-
traind, 2 dagen na het toer-
nooi is al een trainingskamp 
in Antwerpen bezocht. In 
januari staat een senior-
toernooi in Brugge op het 
programma, eind januari 
Nederlands kampioenschap 
senioren, maar het piekmo-
ment is toch wel ingezet 
eind februari, op de 8 na-
tions in Zweden. Dat toer-
nooi geldt ook als Europees 
Jeugd Kampioenschap voor 
de U15. Hier hopen Tamara 
van der Hoeven en Imke van 
der Aar ook te gaan voor een 
medaille plaatst. Het zal een 
zeer zware klus worden met 
kanjers uit Denemarken, 
Duitsland en Frankrijk, maar 
dit is de uitdaging waar voor 
nu niets wijkt!

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2012 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13
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Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten 

Fin. diensten
Haar
La Bonbonnière 
Linda Paap
LokaalTotaal BV
Lunchbreek 
MMX Restaurant
Paintit4u

Administratiekantoor 
K. Willemse

Auto Service Haarlem
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bloemsierkunst  

Jef & Henk Bluijs
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in 

Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Jongens- en meisjesteams van ONS

De deelneemsters in café Koper

Glen Koper scoort tegen zijn Belgische tegenstander

Melissa Boyden op een van de banen van Tennis Club Zandvoort

Oranje Nassauschool verrassende winnaar Glen Koper tweede op Open
 Kampioenschap van Nederland

Nieuw jeugdig tennistalent staat op

Heel verrassend is de Oranje Nassauschool (ONS) winnaar 
geworden van de 37e editie van het schoolbasketbaltoer-
nooi. Zowel de meisjes als de jongens verloren niet één 
wedstrijd. Daarbij komt ook nog eens dat de meisjes maar 
liefst 170 (!) punten aan lieten tekenen, een absoluut record.

Karateka Glen Koper is afgelopen zondag in Eindhoven als tweede geëindigd op de Open 
Kampioenschappen van Nederland. Op zich niet zo verwonderlijk maar wel gezien het feit 
dat hij drie maanden geleden nog een behoorlijke knieoperatie heeft ondergaan en nog 
maar drie keer heeft kunnen/mogen trainen.

In de loop van het jaar kwam naar voren dat Zandvoort, en 
dan de Tennisclub Zandvoort specifiek, een nieuw talent in 
huis heeft. De pas 9-jarige Melissa Boyden, die als vijfjarige 
met tennis begon, heeft in 2012 maar liefst zeven ‘open’ 
toernooien op haar naam geschreven! Ook waren er voor 
haar twee runners-up plaatsen weggelegd en werd zij bij 
haar club kampioen in de klasse tot 12 jaar.

Menigeen had in ieder ge-
val voor het toernooi geen 
rekening gehouden dat 
deze school zo met kop en 
schouders boven de andere 
teams zouden uitsteken. 
Maar gaande de ochtend 
werd duidelijk dat de editie 
van 2013 wel eens een ver-
rassende winnaar zou kun-
nen gaan krijgen. Nadat de 
kruitdampen waren opge-
lost wist iedereen het: de 

Koper won zijn eerste vijf 
wedstrijden waardoor hij 
zich plaatste voor de finale. 
“Hij werd gaande het toer-

’s Winters speelde zij tot 
nu toe twee keer in de 
Haarlemse Jeugdcompetitie 
met haar broer Zachariah. 

John Lemmens sprak in zijn 
speech onder andere over 
respect, en refereerde aan 
de dood van de Almeerse 
assistent-scheidsrechter. Hij 
betrok niet alleen het voet-
bal daarbij maar respect is 
volgens Lemmens bij iedere 
sport nodig en ook ver daar-
buiten. Uiteindelijk gingen 
de bekers voor de sportivi-
teitsprijs naar de meisjes 
van de Duinroosschool en de 
jongens van de Mariaschool.

Einduitslag meisjes: 1 
ONS 15 punten; 2 Hannie 
Schaftschool 10 (+103); 
3 Mariaschool 10 (+85); 
4 Nicolaasschool 4; 5 
Beatrixschool 3 en de 
Duinroosschool werd de 
lantaarndrager met 1 punt.
Einduitslag jongens: 1 ONS 15 
punten; 2 Duinroosschool 9 
(+18); 3 Hannie Schaftschool 
9 (+5); 4 Mariaschool 6; 5 
Beatrixschool 3 (-39) en laat-
ste werd de Nicolaasschool 
met 3 punten met een na-
delig saldo van -59.

steeds beter. Uiteindelijk 
moest Glen met een Yuko 
(groot resultaat, red.) in de 
finale buigen voor een team-
genoot uit Haarlem en dat is 
na pas drie keer trainen ze-
ker niet verkeerd”, zei vader 
Henk na afloop. Glen gaat 
nu weer volop trainen en 
aan zijn toekomst werken. 
Het doel is meedoen aan 
de Olympische Spelen in 
2018, in het Zuid-Koreaanse 
Pyeongchang.

gelopen maar broer en zus 
staan voorlopig wel weer fier 
aan de leiding. Tijdens het 
Nieuwjaarstoernooi 2013 in 
Nieuwe Brug werd zij bijna 
fluitend eerste en dat was 
zeker niet gemakkelijk. Zij 
had alleen maar jongens als 
tegenstanders maar bond 
ze stuk voor stuk aan haar 
zegekar. 

Komende zomer gaat zij zich 
concentreren op de Sterren 
Toernooien in de categorie 
tot 12 jaar. “Ik wil graag een 
professionele stennisspeel-
ster worden maar ik weet 
dat zoiets niet gemakkelijk 
is. Het kost veel hard werken 
en toewijding om aan de top 
te komen, maar ik ga er in ie-
der geval voor werken”, zegt 
de jonge tenniskampioene.

ONS zou de nieuwe wis-
selbeker gaan winnen. Met 
het maximum aantal van 30 
punten werden ze terecht de 
nieuwe kampioen, een titel 
die zij voorlopig mogen dra-
gen tot de 38e editie in 2014.

Sinds een aantal jaren zorgt 
de sportraad Zandvoort 
voor sportiviteitsprijzen 
voor de meest sportieve 
teams. Sportraad voorzitter 

nooi steeds beter. Je kon zien 
dat hij in de eerste twee par-
tijen zijn knie niet goed durf-
de te belasten maar dat ging 

Het was geen verrassing 
dat ze die vorig jaar won-
nen. De competitie van 
deze winter is nog niet af-

schoolbasketbal karate

tennis

Pluspunt
Reco Autoschade 
Sea Optiek 
Stichting Classic Concerts
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf
Zandvoort Kledingreparatie
Zandvoorts Museum
Zaras, Café Restaurant

Marion Kuhl beste sjoelster van 2013 
Het eerste lustrum van het Open Sjoelkampioenschap in Café Koper vond plaats afgelopen 
dinsdag 15 januari. Alweer voor de vijfde keer streden de dames om de titel ‘Beste sjoelster 
van 2013’. Ladies only; de heren waren alleen van harte welkom om te komen joelen. 

Traditioneel zijn de dames het 
eerst aan de beurt, in februari 
volgen de heren en in maart 

verstek laten gaan. Zoals ge-
bruikelijk waren de namen 
Van Dam en Bluijs weer roy-
aal vertegenwoordigd. En zij 
bereikten ook bijna allemaal 
de finale. De Juryleden, drie 
mannen, stonden rond de 
sjoelbak en zorgden voor een 
correct verloop van het spel. 
In drie onderbeurten sjoelden 
Marion Kuhl, Coby ter Heijden 
en Anneke Polak zich naar 
de ereplaatsen en dus zijn zij 
verzekerd van een plaats in de 
Battle of the Sexes op 19 maart. 

zijn de ‘Battle of the Sexes’. 
Door de gladheid moest een 
aantal kanshebsters dit keer 

sjoelen
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Strooibeleid van
de gemeente
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Heemsteeds
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Wat kost parkeren in het LDC en op P-Zuid?
Kijk op www.zandvoort.nl/Inwoner voor de tarieven

Gemeente Zandvoort

Windmolens

‘Als ze nog dichterbij 
komen krijgt de 

Zaanse Schans er 
een concurrent bij’

De Mannetjes

Dat zegt minister Kamp van Economische Zaken. Hij voelt daar veel voor omdat de kosten 
van bouwen dan aanmerkelijk lager komen te liggen, althans dat is zijn verwachting. 

Het kan u niet ontgaan zijn, de sneeuw heeft deze week 
de overhand gekregen en dus is het oppassen geblazen. 
Veel inwoners van Zandvoort vroegen zich af waarom er 
niet meteen gestrooid en geschoven werd na de sneeuw-
bui van zondag. Temeer omdat dat elders in de regio wel 
veelvuldig gebeurde.

“Pure dierenmishandeling”. Dat is de stellige mening 
van een van de drie Zandvoortse vrijwillige jagers van 
de Valwild Werkgroep. Hij raakte onlangs zijn jachtver-
gunning kwijt omdat hij een hert, dat twee poten had 
gebroken na een aanrijding, uit zijn lijden had verlost. 

Zandvoort krijgt dezelfde windmolens als in het prinses Amalia Windmolenpark bij Wijk aan Zee

Gewond hert met 2 gebroken poten

"Windmolens zouden dichter 
op de kust moeten komen"

Jager gestraft voor 
afschieten gewond hert 

Sneeuwoverlast in Zandvoort

Nu mogen windparken al-
leen buiten de territoriale 
wateren gebouwd worden, 
buiten 22 kilometer van lood-
recht op de kust. De minister 
noemt het “een reële optie” 
dat die minimale bouwgrens 
dichter bij de kust komt te 
liggen. Het kabinet wil in 
2016 16% van de energiebe-
hoefte duurzaam opwekken. 

Als de windmolenparken in-

Dat had hij echter niet mo-
gen doen, omdat het dier 
zich op dat moment op het 
terrein van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD) 
bevond. En dan mag alleen 
een boswachter van de AWD 
het doen. Of een Bijzondere 
Opsporingsambtenaar (of-
wel BOA), waarvan er on-
langs zes zijn aangesteld.

Maar nadat de Zandvoorter, 
in aanwezigheid van twee 

derdaad dichter op de kust 
zouden worden gebouwd, 
zijn ze uiteraard vanaf land 
duidelijk in beeld. De ver-
wachting is dat dan de kust-
gemeenten zich heftig zullen 
verzetten.

Zandvoorter Peter Keller is 
strijdbaar in deze. Namens 
het platform Bewoners 
Leef bare Kust reageert hij 
strijdbaar: “De bewoners van 
Zand voort willen geen wind-
molens vlak onder de kust in 
ondiep water. Deze ‘nears-
hore’ windenergie moet wor-
den voorkomen. Zandvoort is 

politieagenten, anderhalf uur 
had gewacht en het dier on-
beschrijflijk leed, besloot de 
jager in overleg met de agen-
ten het dier dood te schieten. 
In plaats van een bedankje 
moest hij zijn jachtvergun-
ning op last van gemeente 
Amsterdam en de provincie 
Noord-Holland inleveren. Er 
werd zelfs gedreigd met een 
proces verbaal.

opgeschrikt door berichten 
uit de Tweede Kamer die 
zeggen dat het landsbe-
lang vóór horizonvervuiling 
gaat. Minister Kamp wil een 
haalbaarheidsonderzoek la-
ten uitvoeren om geschikte 
plekken te vinden voor de 
kust. Bewoners, strandpach-
ters, bedrijfsleven en de 
Zandvoortse politiek moeten 
gezamenlijk de handschoen 
oppakken om ervoor te zor-
gen dat de windmolens niet 
voor de kust van Zandvoort 
komen. Het kan niet zo zijn 
dat de bevolking straks al-
leen nog maar inspraak 

De gemeente geeft echter 
aan dat er goed en volgens 
planning is gehandeld. In een 
uitgebreide verklaring wordt 
uitgelegd wat er is gedaan 
om de wegen en paden in 
Zandvoort sneeuwvrij te ma-
ken. Zie pagina 3.

krijgt of de windmolens ko-
men te staan op de eerste 
of de tweede bank voor de 
Zandvoortse kust.”

Volgens wethouder Belinda 
Göransson is het nog niet zo 
ver. Er werd in december be-
kend gemaakt dat Zandvoort 
een schikkingsvoorstel van 1 
miljoen euro van Eneco zou 
hebben aanvaard. Het heeft 
alleen nog niet tot een over-
eenkomst geleid. “Er heeft 
nog geen ondertekening 
plaatsgevonden. Zodra dit 
plaatsvindt komt er een 
gezamenlijk persbericht 
van gemeente Noordwijk, 
Zandvoort en Eneco over 
deze ongewenste zaak. 
Datum daarvan is nog niet 
bekend”, zegt zij. 

Keller wil nu graag met alle 
partijen in overleg om te ko-
men tot een oplossing, hoe 
moeilijk die ook zal zijn. De 
gemeente Zandvoort kan 
in ieder geval niet tegen 
de energiereus procederen. 
Landelijke wetgeving maakt 
dat onmogelijk voor kleinere 
overheden.

vervolg op pagina 7
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familieberichten

in memoriam

Tot op het laatst betrokken bij allen die hem 
lief waren, is toch nog onverwacht op 92-jarige 
lee� ijd overleden onze vader, schoonvader en opa

Franciscus � eodorus Vossen
weduwnaar van H.M.C. Vossen - Mars

 25 augustus 1920                                         † 19 januari 2013

Ton en Jane
Harrie 
Tineke en André
 Dennis, Elena
Jolanda en Ronald
 Lucinda, Daniëlle

Correspondentieadres:
J.P. Eerhart - Vossen
Padangstraat 15
2022 RP  Haarlem

De Uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 25 januari 
om 12.00 uur in de parochiekerk H. Agatha, Grote Krocht 43 
te Zandvoort.
Aansluitend zal hij naast zijn vrouw te ruste worden gelegd 
op het parochiekerkhof achter de kerk.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in De Krocht, 
Grote Krocht 41 te Zandvoort.

Na een liefdevol en zorgzaam leven is,  
kort na het overlijden van haar geliefde 
dochter Marja, van ons heengegaan

Johanna Maria Gerardina Versteege - Soeting

Joke
weduwe van Cornelis Innocentius Versteege

     15 mei 1921      15 januari 2013
   te Amsterdam      te Zandvoort

Doke Jan Peter en Marion
Joke † Ron en Irene
Karin † Eric en Carmella
Hanneke Yolande
Marja † Kleinkinderen  
 en achterkleinkinderen

Correspondentie-adres:
Vinkenstraat 42
2042 CW Zandvoort

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Tevens wil de familie de Thuiszorg en het personeel 
van het Huis in de Duinen bedanken voor alle goede 
zorgen gedurende de laatste jaren van haar leven. 

25-01-2010                                       25-01-2013

Willem Bluijs

Mijn lieve vader,
nog elke dag fluister ik jouw naam
                    dikke x Jeannette

Lieve pap,
Nog steeds voor altijd in ons hart
                    Marco en Rina

Lieve opa,
ik mis je,
de woorden die nog steeds beschrijven
hoe ik me voel.
 
                   je kleine meisje, Mariëlle

Lieve Wim,
wij missen jou nog elke dag,
                  Ada, Joop, Henk

   Nooit vragend, nooit klagend,
    bleef jij tot het eind.

Met dankbare herinneringen aan alles wat zij voor ons is geweest, 
delen wij mede dat rustig is ingeslapen onze moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder

Lena Bouman – Harder
Leentje

weduwe van Ferdinand Bouman

8 september 1917                                                            18 januari 2013

Jannie en Reijer † 
Marcel en Cindy
Rachel, Cita
Rob en Marijke
Kimberly, Rinze
Helen en John
Denise, Jeroen

Rob en Patty
Darryl 

Fred en Inge † 
Kikie en Menno
Jimmy

en verdere familie

Correspondentieadres:
p/a Familie Bouman
Nassauplein 12
2042 AX Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Op 10 januari 2013 is overleden de liefde van haar 
leven, vader van twee dochters en mijn broer

Jan Cornelis Visser

op de leeftijd van 75 jaar.

Na een slopend ziekbed van ± 7 jaar, kwam toch nog 
vrij plotseling zijn verlossende bevrijding.
Rust zacht in Gods armen.

Pieter Christiaan Visser

Intens verdrietig om haar heengaan, maar vol trots en met 
respect voor de wijze waarop zij haar ziekte heeft gedragen, 
geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze zus, schoonzus, tante en nicht 

Burr
Bernadette Bluijs

27 juni 1948         Zandvoort         22 januari 2013

Toon de Groot

Jan † 
Gerard en Greet   (Marja†) 
Emiel † 
Henk en Elly
Roos en Marlies
Annette en Al
Arnold
Jozé

En verdere familie

Mogelijkheid tot condoleren op zaterdag 26 januari van 
15.30 tot 16.15 uur in het Uitvaartcentrum aan de Tollens-
straat 67, 2041 PR te Zandvoort.

De plechtigheid vindt plaats op maandag 28 januari om 
12.30 uur op de begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te 
Zandvoort.

Na de begrafenis drinken wij een glas en worden herinne-
ringen opgehaald.

Burr houdt van fleurige bloemen. 

Correspondentie:
T. de Groot, Celsiusstraat 217, 2041 TJ  Zandvoort

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.371 exemplaren
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column

Wat eraan vooraf ging… niet 
veel in ieder geval. Althans: vol-
gens mijn moeder, die de co-
lumn van twee weken geleden 
las en zei: ‘Overdrijven is ook 
een vak.’ ‘Ik zal het je nog ster-
ker vertellen,’ voegde ik eraan 
toe. ‘Overdrijven is mijn vak. Ik 
ben dorps-chroniqueur!’ De 
column ging over een hoogte-
punt in haar zang- en acteer-
carrière, waarna ik stelde dat 
mijn moeder ook niet vies was 
voor mindere wapenfeiten, 
zoals haar zwijgzame, kleine 
rol in de tv-serie Stadhuis Op 
Stelten uit 1963.
Soms heb ik van die momen-
ten. Dan wil ik mijn ganse 
verleden in kaart, op schrift en 
in bewegend beeld hebben. 
Zo’n moment kwam toen een 
vriend en collega een mooi 
verhaal over Tom Manders 
alias Dorus had geschreven 
en ik me bedacht dat mijn 
beide grootvaders en moe-
der ooit hadden gestraald in 
een televisiespecial uit ’62 
van diezelfde Dorus, getiteld 
‘Drie Oude Vrijgezellen.’ Toen 
ik op internet naar informatie 
over die special zocht, stuitte 
ik op www.beeldengeluid.nl 
van de gezamenlijke publieke 
omroepen en waar je op zoek 
kunt gaan naar archiefmateri-
aal dat ooit is uitgezonden op 
televisie, waarna je vervolgens 
een DVD van de uitzending(en) 
die je zoekt, kunt bestellen. De 
prijzen daarvoor liggen hoog, 
rond de 30 euro per ‘item’, 
maar dan heb je ook wat.
Een paar uur later had ik voor 
bijna 100 euro handel besteld: 
de al eerder genoemde Dorus-
special, een Johnny en Rijk 
Show* uit 1966, waar volgens 
de beschrijving een kidnap-
scène in zit, waarin Johnny 
gevangen wordt gehouden 
door een jongetje (dat jongetje 
was ik) en een aflevering van 
Stadhuis Op Stelten met mijn 
moeder als Sientje.
Die laatste DVD kon 
ik dan mooi als Kerst-
cadeautje aan haar ge-
ven. Uiteraard nadat ik 
eerst zelf de aflevering 
had bekeken... M
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cartoon - Hans van Pelt

Stadhuis op 
Stelten (2)

Evenementenagenda

25	 Smartlappen	en	levensliederen	-	Zing gezellig mee! 
Café Koper, aanvang 21.00 uur

26	 The	Hedi’s	International	-	Theater De Krocht, 
aanvang 20.00 uur

31	 Poëziemiddag	-	Bibliotheek Zandvoort, 14.30-16.30 uur

1	 Jam	sessie	-	Café Oomstee, aanvang 20.30 uur

2	 Midwinter	Dansavond	-	Danscentrum Rob Dolderman, 
theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

3	 De	4	uur	van	Zandvoort	-	Raceronde in 
Wintercompetitie op Circuit Park Zandvoort

3	 Jazz	in	De	Krocht	-	Gast: Lydia van Dam. 
Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

17-24	Kids	Adventure	week	-	Themadagen met 
  activiteiten voor kinderen tijdens de voorjaarsvakantie

e januari	b januari d	

e februari	b februari	d	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
23 T/M 30 JAN

WRECK-IT RALPH 3D/NL
ZA-ZO om 13.30 uur

NIJNTJE DE FILM NL
WO om 13.30 uur

KONING VAN KATOREN NL
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

THE HOBBIT: 3D
AN UNEXPECTED JOURNEY 
DO-VR-ZA-ZO-MA-DI om 16.30 uur

Filmclub: 
SIMON AND THE OAKS - WO 19.30 uur 

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Zandvoorters zaten weekend in de kou
Bij de Zandvoortse Courant zijn een tweetal gevallen be-
kend van Zandvoorters die afgelopen weekend in de kou 
zaten. In beide gevallen ging de verwarming van hun flat-
woning stuk en hebben de bewoners tot na het weekend 
in de kou gezeten. Op beide adressen kwam zondag een 
storingsmonteur op bezoek, maar omdat hij de benodigde 
onderdelen niet bij zich had, moesten de bewoners nog 
een nacht in de kou blijven zitten.

“U wordt maandag gebeld 
voor een afspraak”, kregen de 
koukleumende bewoners te 
horen. “Weer een nacht in de 
kou met mijn dochter”, meld-
de de bewoonsters van een 
van de getroffen woningen 
aan de Zandvoortse Courant. 
Ze had een elektrisch kachel-
tje aangeschaft maar die ge-
bruikt behoorlijk veel stroom. 
Het andere geval is wellicht 

nog schrijnender. Een ouder 
echtpaar, van 87 en 85 jaar 
oud, woont nog zelfstandig. 
Bij hun ging zaterdagavond de 
ketel stuk en ondanks melden 
en nog een keer bellen, waren 
zij maandagochtend nog niet 
voorzien van warmte. “We 
hebben de hele zondag in de 
kou gezeten en zijn om wat 
warmer te worden met extra 
dekens over ons heen maar in 

bed gaan liggen”, vertelde de 
heer des huizes.

De huurwoningen werden 
in de loop van de maandag 
weer voorzien van warmte en 
warm water. Prettig is dat na-
tuurlijk niet, dat realiseert De 
Key zich ook. Een woordvoer-
ster maakte dan ook excuses 
aan de twee gezinnen. “Heel 
vervelend dat deze mensen 
lang in de kou moesten zitten. 
Onze excuses daarvoor”, zei ze. 
De onderdelen die vervangen 
moesten worden behoren niet 
tot een lijst waarvoor door De 
Key autorisatie nodig zou zijn. 
Raar dus dat de firma die de 
ketels namens de woonstich-
ting onderhoudt, deze niet in 
de serviceauto’s heeft.

Volg ons nu ook op facebook!
 

http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

Strooibeleid gemeente Zandvoort
Gladheid, sneeuw en ijzel is een gebeuren dat altijd en 
overal veel teweeg brengt. Er is in Zandvoort een glad-
heidbestrijdingsplan dat in grote lijnen de volgorde van 
bestrijding aangeeft. De gemeente legt uit wat het plan 
van aanpak is geweest.

De standaardplanning (eerst 
hoofdroutes, dan kleinere 
straten, apart handmatig op 
diverse locaties, zoutbakken 
bij trappen en hellingen etc.) 
wordt in feite constant aan-
gepast omdat zich voortdu-
rend andere weersomstan-
digheden voordoen.

Het strooibeleid is er op ge-
richt om te zorgen dat in ieder 
geval vanaf 06.30 uur weg-
gebruikers via behandelde 
hoofdwegen Zandvoort in 
en uit kunnen rijden. Om dit 
te kunnen realiseren zijn op 
maandagochtend 05.00 uur 
alle vier de ploegen ingezet. 
Er is geschoven en gestrooid; 
de papperige sneeuw is weg-
geschoven en er is opnieuw 
meerdere keren gestrooid. 

Daarna is de hele route op-
nieuw behandeld. Vanaf 07.45 
uur is daarnaast een ploeg 
medewerkers ingezet die op 
talloze plekken handmatig 
stoepen, wegen, pleinen, bus-
haltes, hellingen en trappen 
sneeuwvrij hebben gemaakt. 
Aansluitend werden de zout-
bakken, die op diverse locaties 
in het dorp staan, bijgevuld.

Zondag 20 januari was er 
om 13.00 uur sprake van 
lichte stuifsneeuw met wind. 
Volgens de gemeente was 
er geen reden om preventief 
te strooien, omdat het zout 
dan wegwaait voor het zijn 
werk kan doen. Vanaf 15.00 
uur, toen het flink begon te 
sneeuwen, zijn de vier strooi- 
en schuifeenheden van de ge-

meente ingezet. Om 18.00 uur 
is het sneeuwen opgehouden 
en om 19.00 uur is de ge-
meentelijke actie beëindigd. 
Tot dat moment hadden alle 
bestrijdingseenheden twee, 
respectievelijk drie maal het 
vastgestelde parcours be-
handeld. Het weinige zon-
dagavondverkeer moest zijn 
werk doen om strooizout in 
de sneeuw te persen en daar-
mee de sneeuw los en rul te 
kunnen maken. 

Als het opnieuw gaat sneeu-
wen worden bovengenoemde 
acties herhaald; als er niets 
bijkomt worden, zolang er 
sneeuw ligt, permanent 
straten waar de sneeuw los 
is gekomen geschoven en/ 
of gestrooid. Sneeuwrichels 
worden weggehaald of op 
hopen gezet; zoutkisten wor-
den bijgevuld, plekken waar 
het zout in combinatie met 
autoverkeer zijn werk heeft 
gedaan worden opnieuw be-
handeld.
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

januari
24
25
26
27
28
29
30
31

01.59
02.45
03.19
03.49
04.26

-
-
-

10.00
1 0. 3 5
1 1 . 1 5
1 1 . 4 0
1 2 . 1 5
00.14
00.55
01.24

1 4 .1 6
14.56
1 5. 26
1 5 . 5 5
16.29
04.56
05.30
06.02

22.35
23.05
23.25
23.55

-
12. 46
13 .26
14.05

-
-
-
-
-

1 7. 0 1
1 7. 3 5
1 8 . 1 2

waterstanden

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

SpotlightS
Lieve oma,
Van harte met je 

60ste 
Verjaardag
enrique, Lucas,
aimy, demy en Mika

22 januari 1925 

Mijn Hansie 

88 jaar!
namens de kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkinderen

Hartelijk gefeliciteerd!
Herman

Zondaghap week 4: 
Boerenkool stamppot, 

spekjes, rookworst & piccalilly € 6,50
De maaltijd kan van 17.00 - tot 20.00 uur bij ons genuttigd worden 

maar kan ook worden afgehaald. 

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10.00- tot 20.00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

De nieuwe lunchroom in Zandvoort 
met huiskamersfeer…

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat 
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in 
te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Zandvoortse apotheken contra verzekeraars

Op zorgverzekeraars is kritiek te leveren en ik heb niet ge-
schroomd om dat te doen.
Betreffende apothekers zijn echter ook kritische opmerkingen 
te maken. Apothekers hebben in het verleden met de aan hen 
toegekende bonussen heel wat extra inkomsten verworven maar 
daar hoor je ze niet over. De heer Mulder weet als geen ander 
dat het contract met Zilveren Kruis Achmea bij de Zandvoortse 
apotheken tot een grote inkomstendaling gaat leiden maar ja, 
met het grootste jongetje van de klas durft hij geen ruzie te 
maken. Deze opstelling van de heer Mulder is wel heel erg op-
portunistisch en dan moet hij dus niet de principiële apotheker 
gaan uithangen.

Als zorgverzekeraars en apothekers er niet uit komen dan rest 
de zorgverzekeraars niets anders dan een bodemprocedure te 
gaan voeren zodat de rechter kan bepalen of de vergoedin-
gen van Menzis en VGZ aan de apothekers marktconform zijn. 
Zolang er geen contract is zouden Menzis en VGZ uit coulance 
haar verzekerden in Zandvoort natuurlijk het gehele bedrag van 
de medicijnen moeten vergoeden omdat de verzekerden niets 
aan de ontstane situatie kunnen doen, hetgeen ik de directie 
van Menzis reeds op 2 januari 2013 heb verzocht. 

Mijn complimenten voor de zeer rake cartoon van Hans van Pelt. 

Leve de marktwerking in de zorg…

Maarten van Duijn
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Met oog en oor
de badplaats door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

dicht voor te dragen! De 
middag is gratis te bezoe-
ken maar meld je wel van 
tevoren aan via tel. 5714131 
of zandvoort@bibliotheek-
duinrand.nl.

Petitie voor Watertoren
De vrienden van 'Red de 
Watertoren' hebben 20 ja-
nuari jongstleden een pe-
titie gemaakt voor het be-
houd van de Zandvoortse 
Watertoren. Bij genoeg 
handtekeningen zal deze 
petitie bij de gemeente 
Zandvoort worden aange-
boden. Misschien kunnen 
de 650 handtekeningen 
die ooit verzameld zijn bij 
Versteege IJzerhandel (De 
Lip) er ook bij? Dus wilt u de 
watertoren in zijn huidige 
status behouden, tekent 
u dan via www.petities24.
com/red_de_watertoren_
zandvoort.

Sneeuwruimen als 
tegenprestatie
De fractie van de VVD is on-
tevreden over het tempo dat 
het college maakt met het 
invoeren van een verplichte 
tegenprestatie voor een bij-
standsuitkering. De libera-
len willen dat Zandvoortse 
bijstandsgerechtigden iets 
terug gaan doen voor hun 
uitkering, zoals bijvoorbeeld 
sneeuwruimen. Dat blijkt 
uit schriftelijke vragen die 
de partij maandag stelde. 
Sinds 1 januari 2012 mogen 
gemeenten mensen met 
een bijstandsuitkering een 
tegenprestatie opleggen. 
Uitkeringsgerechtigden 
doen op die manier iets te-
rug voor de samenleving. 
"Een eerlijk principe. De sa-
menleving voorziet in hun 
levensonderhoud; daar mag 
dus wat tegenover staan", 
aldus Martijn Hendriks, 
woordvoerder van Sociale 
Zaken in zijn fractie, die ook 
denkt aan het bijhouden 
van plantsoenen en helpen 
in het huishouden.

Bijvoeren geeft 
problemen
Waternet, beheerder van 
de AWD, en Natuur monu-
menten waarschuwen be-
woners die aan de rand van 
de AWD wonen om vooral 
niet de herten bij te voe-
ren. In het belang van de 
hertenpopulatie is dat zeer 
ongewenst. Het is echt heel 
normaal dat na de bronstijd 
meer herten, vooral bok-
ken, overlijden dan anders. 
Gaat u bijvoeren, ook voor 
de zwakkere dieren, dan ko-
men er meer jongen waar-
door het voedselaanbod 
alleen maar kleiner wordt. 
Gezonde herten kunnen, 
ook met een sneeuwlaag, 
genoeg voedsel vinden. Het 
is begrijpelijk dat mensen 
denken dat in deze winter 
de dieren extra voedsel 
zouden moeten krijgen en 
daarom bijgevoerd moeten 
worden, zoals vogels in de 
achtertuin. Herten hebben 
een hoog aaibaarheidsge-
halte, ze zijn beeldig, lief en 
mooi. Maar een wild dier is 
onderdeel van de natuur 
en die heeft zijn eigen wet-
ten. Omdat al jarenlang 
gebleken is dat bijvoeren 
niet goed is voor de overle-
vingskansen van deze wilde 
dieren, is door de overheid 
in de wetgeving vastgelegd 
dat bijvoeren van herten, 
reeën en zwijnen niet is 
toegestaan. Hierdoor kunt 
u dus bijvoorbeeld een boe-
te krijgen, en die is echt niet 
mals! Voorkomt u dus na-
righeid en voer niet bij. De 
herten zullen u er dankbaar 
voor zijn.

Tijdelijke sluiting 
café de Scharrel
Café de Scharrel in de 
Haltestraat moet van vrij-
dag 1 februari tot en met 14 
februari zijn deuren sluiten. 
Aanleiding voor de tijdelijke 
sluiting is dat de exploitant 
zich twee keer binnen een 
week niet heeft gehouden 

Sinds een aantal dagen is het hele land in de greep van het winterse 
weer. Door de afd. Reiniging en Groen wordt met man en macht gewerkt 
aan bestrijden van de ongemakken. Dat heeft evenwel zijn beperkingen. 
Er bestaat helaas geen toverformule om aan elk individueel verzoek te kunnen voldoen. Het 
is vaak kiezen tussen twee kwaden! Gelukkig zijn er steeds meer inwoners die zelf een schep 
en bezem pakken en meehelpen de boel begaanbaar te houden. Ondanks alle zorg zullen 
nog plekken glad en glibberig blijven. Strooizout werkt pas goed als er veel autoverkeer 
overheen rijdt. Borstelen werkt slechts in beperkte gevallen en ook bij schuiven blijft altijd 
een minimale gladde laag achter. Hoe dan ook: het blijft altijd oppassen met dit weer! In het 
dorp staan zoutbakken opgesteld, waar uit geschept kan worden. Deze worden permanent 
bijgevuld. Op de Remise, Kamerling Onnesstraat 20, kunnen inwoners gratis strooizout af-
halen. Verdere informatie over het gemeentelijk gladheidbestrijdingprogramma is te vinden 
op de gemeentelijke website : www.zandvoort.nl

ZANDVOORT SCHOON ZUCHT 
ONDER SNEEUW EN IJS……….

aan de sluitingstijden. Ook 
werd overlast veroorzaakt 
door de bezoekers bin-
nen en buiten het café. Dit 
heeft burgemeester Niek 
Meijer doen besluiten om 
de exploitant van het ho-
recabedrijf een bestuur-
lijke maatregel uit het 
Horecasanctiebeleid op te 
leggen. De bovengenoemde 
overtredingen zijn overtre-
dingen op de voorschriften 
van de horeca-exploitatie-
vergunning en worden ge-
handhaafd.

Tip: vastvriezen 
voorkomen
Om het vastvriezen van uw 
GFT-afval te voorkomen 
kunt u de bodem van de 
rolemmer bedekken met 
een stuk krantenpapier of 
een biologisch afbreekbare 
huisvuilzak in de rolemmer 
hangen. Het is handig om 
het afval zo droog mogelijk 
in de container te doen en 
niet te hard aan te stampen. 
U kunt het vastvriezen van 
het deksel voorkomen door 
deze op een kier te laten 
staan, bijvoorbeeld met een 
knijper of stokje ertussen.

Pöezie middag Bieb

Op donderdagmiddag 31 
januari, van 14.30 uur tot 
16.30 uur, wordt in de bi-
bliotheek Zandvoort, Louis 
Davidscarré 1 een poëzie-
middag georganiseerd die 
‘Muziek’ als thema heeft. 
Vier plaatselijke dichters, 
Ada Mol, Mandy Schoorl, 
Else Dudink en Yvonne 
Bijster dragen voor uit ei-
gen werk. Een ieder is uit-
genodigd hierbij aanwezig 
te zijn. Ook is het mogelijk 
om zelf spontaan een ge-

Gemeente Zandvoort

Dirigent Dick Verhoef bedankt het publiek

Verwarmend klassiek concert
Buiten was het koud en sneeuwde het behoorlijk, maar bin-
nen in de Protestantse kerk was daar niets van te merken, 
integendeel. Het concert door het Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest was van grote klasse en zorgde door het bijzon-
dere repertoire voor een vrolijke en warme sfeer in de kerk.

Onder leiding van dirigent 
Dick Verhoef, die een inspi-
rerende wijze van dirigeren 
heeft, begon dit uit vijftig 
gedreven amateurmusici 
bestaande orkest met de 
ouverture uit “De tsaren-
bruid” van de in 1844 ge-
boren Russische componist 
Nikolaj Rimski-Korsakow. 
Hoewel hij vijftien opera’s 
schreef, is zijn naam lange 
tijd bijna alleen door zijn or-
kestwerken bekend geweest, 
met name door de symfoni-
sche suite Shéhérazade en 
het Capriccio Espagnol. De in 
1898 gecomponeerde opera 
is qua handelingen nogal 
verwarrend, maar de ouver-
ture zorgde direct al voor 
een plezierige stemming. 
Dat werd nog versterkt 
door acht stukken uit de 
‘Schilderijententoonstelling’ 
van Modest Moessorgski 

(1839-1881). Deze oorspron-
kelijk voor piano geschreven 
cyclus, bestaande uit totaal 
16 stukken, is ontstaan naar 
aanleiding van een bezoek 
op 23 juni 1874 aan een 
tentoonstelling met werk 
van zijn goede vriend, de 
schilder Viktor Hartmann. 
De verschillen zijn goed te 
horen: de ‘Promenade’ de 
wandeling van schilderij 
naar schilderij, van het intri-
gerende ‘Il vecchio castello’ 
(het oude kasteel), het gees-
tige door klarinetten, fluiten 
en piccolo’s gespeelde ‘Ballet 
van de kuikens in de dop’, 
ruziënde Franse marktvrou-
wen en rijke en arme Poolse 
Joden tot de onheilspel-
lende Parijse catacomben 
en de ‘hut van Baba-Yaga’ 
aan toe. Echt genieten! Alle 
musici waren fantastisch op 
dreef, maar extra aandacht 

verdiende de pas 11-jarige 
(!) Kees Nienhuys, zoon 
van hoorniste Martine, die 
‘stage’ bij het orkest loopt 
en zijn eerste optreden als 
paukenist/slagwerker in 
Zandvoort had.

Na de pauze kwam het ple-
zierige gevoel in volle om-
vang tot uiting. Je waande 
je haast in de Weense Opera 
op Nieuwjaarsdag, want 
er werden uitsluitend wal-
sen en polka’s van Johann 
Strauss jr. gespeeld. De 
‘Ouverture’ uit de operette 
‘Die Fledermaus’ met veel 
bekende thema’s zette di-
rect al het publiek in vuur en 
vlam, gevolgd door de ‘Kaiser 
Walzer’, ‘Wiener Blut’ en de 
als ‘huppeldans’ betitelde 
‘Champagner Polka’, waarbij 
de kurken knalden! Tot slot 
van dit feestelijke concert 
mocht het enthousiaste pu-
bliek uitbundig meeklappen 
met de befaamde ‘Radetzky 
Mars’ van Johann Strauss 
senior.

Tijdens een gezellige ‘after-
party’ in hotel Hoogland, 
voor vrienden en donateurs 
van de stichting Classic 
Concerts, werd het program-
ma voor 2013 bekend ge-
maakt. Vele mooie concerten 
liggen in het verschiet, zoals 
het kerstconcert door de 
Haerlemsche Musyckcamer 
o.l.v. André Kaart en het 
Vrouwenkoor Malle Babbe 
o.l.v. Leny van Schaik.
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WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

t/m 12 jr.

www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

Specialist voor al uw bloemwerken.

Pluk de dag
met bloemen!
P.S. Let op onze aanbiedingen!

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

Een heerlijke slagroom omelet 
van € 1,95 voor € 1,65 en 

onze top gevulde koek van € 1,50 voor € 1,30

Kostverlorenstraat 121, 2042 PE  Zandvoort
tel: 023 57 168 41
info@notarissenzandvoort.nl
www.notarissenzandvoort.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660 

grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

GRand Café XL 
pResenteeRt:

nieuw in Zandvoort

High Wine in XL
9 februari  16.00 uur

diverse luxe amuses
& finger food

met bijpassend wijnarrangement

€ 29,50 p.p.
Reserveren gewenst: 023-5712252

Op zOek 
naar gOede 

attentiewaarde?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)
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Dit gewonde hert heeft 3,5 uur moeten wachten tot het uit zijn lijden werd verlost

Dat Amsterdam zich zo strikt houdt aan het afschotverbod in de AWD is Zandvoort een 
doorn in het oog, onder wie ook burgemeester Niek Meijer. Maar ook die staat machte-
loos, omdat Amsterdam en de provincie daar geen inmenging in dulden.

Dat leidt regelmatig tot 
dierenleed, zoals beschre-
ven op de voorpagina. Zo 
ook afgelopen maandag 
toen een hert ter hoogte 
van de parkeerplaats Zuid 
door honden was aange-
vallen en zwaargewond 
in het duingebied op het 
terrein van de AWD in el-
kaar was gezakt. Een van 
de gewaarschuwde jagers 
van de Zandvoortse Valwild 
Werkgroep mocht ook hier 
niet ingrijpen. Contact met 
een de AWD-boswachters 
leerde dat de tot afschot ge-
rechtigde boswachter een 
vrije dag had, waarna een 
bevoegde ambtenaar van 
PWN Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland moest wor-
den opgetrommeld. Voordat 
die arriveerde was er inmid-
dels drie en een half uur (!) 
voorbijgegaan, waarbij het 
ongelukkige hert in de win-
terkou lag te creperen, ga-
degeslagen door een grote 
mensenmenigte.

De jager die nu zijn vergun-
ning kwijt is, is des duivels 
over dit dierenleed, dat vol-
gens hem voortkomt uit 
een machtstrijd tussen de 
gemeente Amsterdam en 
de provincie Noord-Holland 
enerzijds en de gemeente 
Zandvoort die het graag 
anders zou zien. “Dagelijks 
worden er herten aangere-
den die buiten de hekken 

van de AWD in het dorp 
rondlopen en dat levert re-
gelmatig levensgevaarlijke 
situaties op en grote scha-
de aan dier en auto’s. Wij 
van de Valwild Werkgroep 
hebben al heel wat keren 
gewonde herten moe-
ten doden. Want binnen 
Zandvoort mogen we dat 
wel doen. Let wel, gezond 
loslopend wild dat in het 
dorp loopt, mag niet wor-
den neergeschoten, na een 
rechterlijke uitspraak op 
verzoek van Faunabeheer 
die tegen afschot is”, zegt 
hij.

Door het aanhoudende 
winterweer zie je ’s avond 
laat steeds meer herten het 
dorp in trekken op zoek naar 
voedsel, dat ze in hun eigen 
woongebied niet kunnen 
vinden. Zo heeft Zandvoort 
steeds meer weg van een 
natuurreservaat . “Voor 
even wel leuk, maar het is 
niet normaal natuurlijk. 
Duidelijk is dat er teveel her-
ten in de duinen rondlopen. 
Er is geen sprake van beheer, 
waarbij oudere zieke dieren 
worden afgeschoten en een 
evenwicht tussen jonge en 
oudere dieren tot stand kan 
komen. Dat er de afgelopen 
maanden een grote sterfte 
onder de mannetjes heeft 
plaats gevonden, lag zeker 
niet aan een voedselte-
kort”. Volgens de boze jager 

kwam dat omdat de herten 
een uitweg zochten langs 
de hekken waar geen eten 
was: “Er lag echter genoeg 
voedsel in het midden van 
het waterleidinggebied. 
Die sterfte heeft dus niets 
te maken met geregeld be-
heer.” 

Wat de vergunningloze ja-
ger ook dwarszit is dat de 
gemeente Amsterdam alle 
schuld bij een ongeluk met 
een ontsnapt hert van de 
hand wijst. “Dus wie niet 
allrisk is verzekerd kan scha-
devergoeding vergeten, wat 
al tot heel veel persoonlijke 
ellende heeft geleid. En de 
tijd dat er doden gaan val-
len, is niet meer ver weg”, zo 
gelooft hij, “ik heb me pas 
de woede van het Openbaar 
Ministerie op de hals ge-
haald met een brief aan een 
rechter, die Amsterdam vrij-
sprak van het betalen van 
schadevergoeding na het 
zoveelste ongeluk met een 
overstekend hert. Ik vroeg 
hem daarin of hij zo’n uit-
spraak ook zou doen als er 
dodelijke slachtoffers te be-
treuren zijn.” 

Tot slot heeft de Zand-
voortse vrijwillige jager een 
advies voor mensen die met 
een gewond hert te maken 
krijgen: “Bel 112, dan wordt 
het, als het goed is, het best 
en snelst geregeld.”

Hoewel wij in Zandvoort niet te klagen hebben over de hoeveelheid goede kappers en 
kapsalons, in tegendeel zelfs, besteden wij deze week aandacht aan een toch wel enigs-
zins vreemde eend in de bijt. Siebe Visser heeft jarenlang in de transportwereld gewerkt 
als planner maar, zoals hij het zelf aangeeft, “het kriebelde al van kinds af aan en toen al 
wilde ik het kappersvak in”.

Uiteindelijk heeft hij vrij re-
cent pas die keuze gemaakt 
en is les gaan nemen op de 
kapperschool in Beverwijk 
onder leiding van Natascha 
Wagemaker. “Ik vond het 
waanzinnig leuk en volgens 
haar heb ik talent, vandaar 
dat zij mij ook vroeg om twee 
dagen per week bij de kap-
perszaak, die aan de school 
verbonden is, te komen wer-
ken. Ik hoef geen eigen salon, 
bewandel mijn eigen weg, 
maar wil graag bij de men-
sen thuis komen”, zegt hij. 
Op zijn website www.hair-
en-beauty-by-siebe.nl noemt 
hij de grote voordelen van dit 
concept: “Geen zin om in een 
drukke kapsalon te wachten 
op je beurt? Waarom zou je 
ook, terwijl het niet hoeft. 
Lekker thuis, wanneer het jou 
het beste uitkomt.” Verder 
noemt hij de voordelen: altijd 
dezelfde kapper die precies 
weet wat je wilt; afspraken 
zijn ook mogelijk na het werk, 

Hair & Beauty 
by Siebe

’s avonds of in het weekend; 
geen wachttijden; geen par-
keerproblemen of -kosten.

Wie Siebe, die inmiddels ruim 
zestien jaar met zijn vrouw in 
Zandvoort woont, met name 
graag als klanten van dienst 
wil zijn, is de gehandicapte 
mens. Juist voor deze catego-
rie is het vaak zeer moeilijk om 
naar een kapper te gaan en is 
een bezoek van Siebe naar de 
eigen woning beslist een uit-
komst. Zo heeft hij al diverse 
bewoners van Nieuw Unicum 
als klant. Jarenlang is daar wel 
een kapsalon geweest maar 
die is opgeheven. “Het sociale 
contact geeft mij veel voldoe-
ning en natuurlijk vind ik het 
ook prettig als de klant tevre-
den is”, geeft hij vol overtui-
ging aan. Ook voor de wat ou-
dere personen (heren, dames) 
maar ook voor kinderen is het 
plezierig om thuis geknipt te 
worden. Denk alleen maar aan 
barre weersomstandigheden 

door Erna Meijer

vervolg - pagina 1 - Jager gestraft voor afschieten gewond hert 

zoals nu met al die sneeuw; 
dan is het zeer prettig om de 
deur niet uit te hoeven met 
alle risico’s van dien. 

Zijn prijzen liggen aan de lage 
kant en dat kan in deze eco-
nomisch moeilijke tijden ook 
een belangrijke factor zijn. Zo 
rekent hij voor het knippen 
van heren € 12,50 en daarna 
in model föhnen € 5. Dames 
betalen voor knippen + föh-
nen of knippen + watergolf 
€ 25. Permanenten zit niet 
in zijn assortiment maar het 
kleuren van uw haar, met en 
zonder folie, kunt u met een 
gerust hart aan hem over-
laten. Siebe is ook deelne-
mer aan de Zandvoortpas. 
Momenteel krijgen pashou-
ders maar liefst € 5 korting 
op de kleuringen!

Hair & Beauty by Siebe, thuis-
kapper & visagist, tel. 06-
27865086, e-mail: siebe55@
tele2.nl. 

Vechtpartij in Haltestraat

Een 31-jarige inwoner van Langweer is met een verwonding aan zijn gezicht naar een zie-
kenhuis vervoerd voor behandeling, waarna hij is aangehouden. Ook twee plaatsgenoten 
van 25 en 27 jaar, een 24-jarige man uit Joure en een 23-jarige man uit Koufurderrige zijn 
aangehouden voor verhoor. Wat er precies gebeurd is waardoor de vechtpartij is ontstaan, 
wordt door de politie nog onderzocht.

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft in de Haltestraat een vechtpartij plaatsgevon-
den waar meerdere personen bij betrokken waren. Eenmaal ter plaatse troffen agenten 
inderdaad meerdere personen aan die betrokken waren geweest bij een conflict. 

politiebericht



Op slechts 10 minuten rijden vanuit Zandvoort is Auto Service Haarlem gevestigd. Wij hebben continue 150 jonge occasions op voorraad tegen 
de scherpste prijzen met een optimale service! Elke dag nieuwe aanvoer en een zeer breed assortiment. Kom eens langs en laat u verrassen... 

www.autoservicehaarlem.nl

Merk/Model	 Bj.	 kM.	 kleur	 Prijs Merk/Model	 Bj.	 kM.	 kleur	 Prijs

Audi  A3  1.6 Tiptronic Attraction Pro Line Business/Navi/ECC  mrt-07  145.207  Lavagrijs parelmoer  € 10.900
Audi  A3  2.0 TDI 140PK Attraction Advance Navi/PDC/ECC  mei-10  168.309  Meteorgrijs metallic  € 15.900
Audi  A3  Sportback 1.6 Style Nw model /Navi/ECC  aug-08 120.934  Grijs metallic  € 12.900
Audi  A3  Sportback 1.9 TDI Dpf Attraction Navi/ECC/XENON  mrt-08  176.227  Dolfijngrijs metallic  € 12.900
Audi  A4  Avant 2.0 Tdi Pro Line Business NAVI/LEER A-Label!  jul-09  158.080  Briljantzwart metallic  € 18.900
Audi  A4  Avant 2.0 Tfsi 180PK Pro Line Business Navi/A-label  jan-09  150.268  Phantomzwart parelmoer  € 17.900
Audi  A6  Avant 2.0 TFSI 170pk Pro Line BNS/Leer/Grote Navi/17 inch  mrt-07  180.752  Phantomzwart metallic  € 13.900
Bentley  Continental GT  6.0 W12 Automaat  nov-05  111.845  Zwart metallic  € 59.900
BMW  1 Serie  116i 121pk 5drs.Navigatie/ Business Line/LMV  sep-08  137.869  Havanna bruin metallic  € 12.900
BMW  1 Serie  116i 121pk Businessline slechts 89 dkm  okt-08  89.531  Zwart metallic  € 11.900
BMW  1 Serie  116i 122pk 5drs. Business/Navigatie/Sportinterieur/ECC  nov-09  103.387  Zwart metallic  € 13.900
BMW  1 Serie  116i 122pk Businessline /Navi/Alpineweiss  nov-08  144.898  Alpinweiss II  € 12.500
BMW  1 Serie  116i 122pk Businessline Efficient Dynamics  mei-08  103.023  Sparkling Graphit metallic € 11.900
BMW  1 Serie  116i 122pk Corporate/Sportinterieur/Navi/ECC  jul-09  101.923  Donkerblauw metallic  € 12.900
BMW  1 Serie  116i 122PK Executive/LEER INTERIEUR/ECC  nov-09  158.778  Alpinweiss  € 11.900
BMW  1 Serie  116i 5drs. 122pk Business Line/Navi/LMV  nov-08  138.090  Grijs metallic  € 10.900
BMW  1 Serie  116i 5drs. Business Line ECC/LMV  apr-09  147.718  Schwarz  € 12.900
BMW  1 Serie  116i Businessline / Airco / lmv  okt-07  120.653  Titansilber metallic  € 10.500
BMW  1 Serie  116i High Executive Grote Navi/ECC/18inch  jan-09  125.413  Zwart  € 13.900
BMW  1 Serie  116i Steptronic6 Automaat Sport /Navi  feb-08  102.234  Grijs metallic  € 13.900
BMW  1 Serie  118D 136pk 5drs. Corporate Business Line/93 dkm!  nov-08  93.102  Zwart metallic  € 12.900
BMW  1 Serie  118D 136pk 5drs. Corporate Business Line  okt-07  158.666  Nachtblau metallic  € 10.900
BMW  1 Serie  118d 136PK 5drs. Corporate Business Line  sep-08  161.526  Moccabraun metallic  € 11.900
BMW  1 Serie  118D 136PK Sportcup Corporate Businessline/Sportinterieur  okt-07  143.477  Moccabraun metallic  € 10.900
BMW  1 Serie  118D 136pk Steptronic6 Automaat Corporate High Executive  jun-08  138.435  Zwart metallic  € 13.900
BMW  1 Serie  118D 143pk 5drs. High Exe./NaviPro/Sportinterieur  mrt-08  85.254  Zwart metallic  € 14.900
BMW  1 Serie  118D 2.0 136pk Corporate Businessline/ECC/17inch  aug-09 165.877  Monacoblau metallic  € 12.900
BMW  1 Serie  118i Cupsport 2.0 143pk Executive/Sportinterieur/LMV  sep-07  139.028  Grijs metallic  € 10.900
BMW  1 Serie  120i 170PK 5drs. Business Line Grote Navi/Leer  jun-08  120.424  Zwart  € 14.900
BMW  1 Serie  Cabrio 118i 143pk High Executive/Ecc/LMV  jun-08  149.389  Zilvergrijs metallic  € 15.900
BMW  3 Serie  316i Business Line Navi Nieuw model  sep-09  148.277  Alpinweiss  € 15.900
BMW  3 Serie  318D Corporate Business Line Navi pro/ECC/A-Label  sep-08  123.574  Platinbronze metallic  € 13.900
BMW  3 Serie  318i 143pk Business Line/ Navi Pro/ECC/Leer/A-LABEL  jan-09  129.528  Grijs metallic  € 16.900
BMW  3 Serie  318i 2.0 143pk Business Line/Leer/Navi/ECC/A-LABEL  jan-08  127.962  Zwart metallic  € 14.900
BMW  3 Serie  Touring 318D 2.0 122pk Executive/ECC/PDC  jun-07  192.900  Sparkling Graphit metallic € 11.900
BMW  3 Serie  Touring 318D 2.0 Corporate Executive/Panoramadak  jun-08  180.399  Sparkling Graphit metallic € 13.900
BMW  3 Serie  Touring 318i 2.0 143pk M Pakket/Navi pro/17inch/A-Label  aug-08 155.788  Carbonschwarz metallic  € 13.900
BMW  3 Serie  Touring 318i 2.0 Business Line/Navi/Ecc/LMV  mrt-07  172.827  Sparkling Graphit metallic € 10.900
BMW  3 Serie  Touring 318i 2.0 Business Line/Navi/ECC  feb-07  159.233  Zwart metallic  € 10.900
BMW  3 Serie  Touring 318i Business Line/NAVI PRO/ECC  dec-07  160.267  Blauw metallic  € 10.900
BMW  3 Serie  Touring 318i Executive/ECC/LMV/PDC  nov-01  263.348  Blauw metallic  €  3.900
BMW  5 Serie  520D Corporate sedan / Navi pro/lmv/ecc  jul-06  169.753  Blauw metallic  € 12.900
Fiat  Bravo  1.4- 16v Dynamic Sport/ECC/17 Inch  mrt-09  88.908  Wit  €  9.900
Fiat  Bravo  1.6 JTD M-jet 16v Racing Automaat/A-LABEL  mrt-09  177.625  Wit  €  9.450
Fiat  Bravo  1.6D M-jet Eco Corporate/Panoramadak/Navi/ECC  mrt-09  158.836  Grijs metallic  €  9.900
Fiat  Croma  1.8 16v 140PK Dynamic ECC/LMV  jun-08  127.064  Blauw  €  8.900
Fiat  Grande Punto  1.3-16v JTD Multijet Automaat 5drs Edizione Lusso  sep-08  78.134  Donker blauw  €  7.900
Fiat  Grande Punto  1.3-16v Multijet Actual 5drs./Wegenbel.vrij!  nov-10  60.686  Grijs metallic  €  9.900
Fiat  Grande Punto  1.4- 16v 5 Drs Racing / 59 dkm  nov-08  59.041  Zwart  €  7.900
Fiat  Grande Punto  1.4 16v Edizione Lusso 5DRS  nov-08  149.938  Zwart metallic  €  6.450
Fiat  Punto Evo  1.3 Multijet 16v Dynamic wegenbelast.vrij!  sep-10  111.802  Zwart  €  9.900
Ford  Focus  1.6- 16v Trend 5DRS Nw Model  jun-08  135.942  Zwart metallic  €  7.900
Ford  Focus  1.6-16v Titanium/Navi/ECC/Nw model!  jun-08  151.276  Grijs metallic  €  7.900
Ford  Focus  2.0 TDCI 136pk 5 Drs. Futura Rally Edition  jun-07  147.037  Sea grey metallic  €  8.900
Ford  Focus  Wagon 1.6 -16v Trend / Nieuw Model  feb-08  164.846  Wit  €  6.900
Ford  Focus  Wagon 1.6 Tdci 109pk Econetic Nw Model/Navi  jul-09  169.463  Zwart metallic  €  8.900
Ford  Mondeo  Wagon 2.0 -16v 145pk Trend/ Nw model/ECC  sep-07  174.710  Grijs metallic  €  9.500
Ford  Mondeo  Wagon 2.0 TDCI 140pk Limited/Navi/ECC  okt-09  132.505  Zwart metallic  € 14.900
Ford  S-max  2.0-16v Trend 7-Persoons/17 inch/Ecc  feb-08  166.780  Machine Silver metallic  € 12.900
Honda  Civic  1.3 Hybrid Cvt Business Mode/Navigatie  jun-10  95.968  Titan Silver metallic  € 11.900
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut Elegance/LEER/NAVI/NW MODEL  jun-09  109.085  Grijs metallic  € 11.900
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut Elegance/SCHUIFDAK/LEER/PDC  mei-09  148.472  Blauw metallic  € 10.900
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut Limited Edition/Sportpakket/Leer/Navi  nov-09  156.033  Zwart metallic  € 10.900
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut. /Leer/Pdc/Ecc  jun-08  160.330  Donker blauw metallic  €  9.900
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut. Comfort/Xenon/LMV/90 dkm  jul-08  90.531  Grijs metallic  €  9.250
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut. Elegance/Leer/75 dkm/Nw model  mrt-09  75.806  Donker blauw metallic  € 11.500
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut. Sportpakket/Navi  mei-09  149.720  Zwart  € 10.500
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut./Navi/ECC  sep-08  170.997  Zwart metallic  €  9.900
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Aut.Black Mode /Leer/49DKM  jan-09  49.176  Nighthawk Black Pearl  € 11.900
Honda  Civic  1.3 Hybride Cvt Limited Edition/Leer/Navi/17inch  feb-09  115.219  New Formula Red metallic € 11.900
Lancia  Delta  1.6D-16v Multijet Oro/Zwart leer/LMV  jan-09  172.855  Zwart metallic  € 10.900
Land Rover  Range Rover Sport  2.7 TDV6 HSE Aut. /Full options/DVD/SDAK  jan-08  110.617  Zwart metallic  € 33.900

Zijlweg 294 - 2015 CN Haarlem - Tel. 023-5392024. Elke dag telefonisch bereikbaar tot 21.00 uur - Openingstijden: maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00 uur. Zondag van 12.00 tot 16.00 uur

Land Rover  Range Rover  3.6 TdV8 Automaat Vogue XS/Full options  jan-07  179.123  Zwart metallic  € 30.900
Mazda  5  2.0 CDIT Touring/7 Persoons  feb-07  140.872  Zwart metallic  €  8.900
Mercedes-Benz  200-serie  260E Automaat-Onberispelijk staat!  sep-89  248.007  Beige metallic  €  3.900
Mercedes-Benz  A-Klasse  200 Elegance/Panodak/Leer/Navi  jun-09  131.100  Zwart metallic  € 12.900
Mercedes-Benz  C-Klasse  220 CDI 170pk Class Avantgarde  jan-08  183.093  Zwart metallic  € 16.900
Mercedes-Benz  E-Klasse  400 Cdi Automaat Avantgarde/Full options  jun-04  140.254  Lavazwart metallic  € 12.900
MINI  Mini  1.4 3drs. One Salt White/Black roof  apr-09  144.846  Pepper White  €  9.900
MINI  Mini  1.6 120pk Cooper Pepper/ White-black roof  sep-08  115.119  Wit  € 10.900
MINI  Mini  1.6 175pk Cooper S/Black Edition  mrt-07  130.845  Zwart metallic  € 10.900
MINI  Mini  1.6 D 3drs. Cooper Business Line  jun-09  161.528  Astro Black metallic  € 11.900
MINI  Mini  1.6 D Cooper Pepper/Black-white/Navi  jul-08  130.626  Zwart metallic  € 11.900
MINI  Mini  1.6 D Cooper Racing green white roof  jun-08  149.396  Br. Racing Green metallic  € 10.900
MINI  Mini  1.6 D Cooper Racing white roof -wheels  jun-08  149.008  Groen metallic  € 10.900
Mitsubishi  Grandis  2.0 DiD 136pk Intense Navi/7persoons  jun-08  193.786  Zwart  € 10.900
Mitsubishi  Space Wagon  2.4 Gdi Glxi 7-persoons Airco  jan-01  229.105  Grijs  €  2.000
Nissan  QASHQAI  2.0 Connect Edition/Panodak/Navi/18inch/ECC  jan-10  160.631  Zwart metallic  € 15.900
Opel  Astra  Stationwagon 1.6i Njoy Airco  feb-04  128.033  Grijs  €  3.450
Opel  Astra  Stationwagon 1.7 CDTI 125pk BNS/Grote Navi/Pdc  jan-09  142.267  Grijs metallic  €  8.900
Opel  Astra  Stationwagon 1.7 Cdti Ecoflex Business/Navi/A-LABEL  sep-09  186.643  Wit  €  7.900
Opel  Corsa  1.3 CDTI 75pk 3drs. Business Nw model  jun-08  141.135  Wit  €  6.750
Opel  Zafira  1.7 CDTI 125pk Executive/LEER/NAVI/17inch/7pers  sep-08  146.340  Ultra bleu metallic  € 10.900
Opel  Zafira  1.8 -16v Launch Edition/7 Persoons  jan-06  173.645  Grijs metallic  €  6.900
Porsche  Cayenne  4.8 S Automaat /Full options  jan-08  117.952  Zwart metallic  € 32.900
Renault  Grand Scénic  2.0 16v 135pkTechline /HLEER/NAVI/ECC  jan-08  138.674  Zwart metallic  €  7.900
Renault  Grand Scénic  2.0 -16v Automaat Techline/7Pers/Panoramadak  jul-06  141.998  Donker grijs metallic  €  6.900
Renault  Grand Scénic  2.0 Turbo 165pk Techline/Navi/Panodak/Ecc/Lmv  feb-07  176.942  Bleu Crepescule metallic  €  5.900
Renault  Laguna  Estate 2.0 16v Business Grote Navi  jun-09  143.164  Antracietgrijs metallic  €  9.999
Renault  Laguna  Estate 2.0 DCI 150pk Automaat Dynamique/Navi  mrt-08  135.721  Zwart metallic  € 11.900
Renault  Mégane  2.0 16v Turbo 5drs GT 160PK Navi/Pandak/LMV  apr-07  126.397  Zwartmetallic metallic  €  8.500
Renault  Mégane  Estate 1.5 DCI 110pk Fap Business/Nw model/Fullmap 3D Navi  aug-10 143.886  Royalbleu blauw  € 10.900
Renault  Mégane  Grand Tour 1.6 16v /Panoramadak/Navi/98 dkm  jun-08  98.273  Blauw metallic  €  8.900
Renault  Modus  1.5 Dci 82pk 5drs. Dynamique Luxe Airco/Panodak  feb-05  287.738  Antraciet  €  2.900
Renault  Twizy  Color 80kmph. Nieuw . Direct leverbaar  mei-12  612  Zwart  €  7.500
Saab  9-3  Cabriolet 1.8 Turbo Vector /LEER  jun-07  153.704  Grijs metallic  € 13.900
Seat  Alhambra  2.0 Automaat Expedition 6pers/ECC/Xenon  mei-07  155.025  Zwart metallic  €  9.900
Seat  Alhambra  2.0 Tdi Drf Businessline 7persoons  mei-08  183.478  Grijsmetallic  € 12.900
Seat  Ibiza  1.4 -16v 5Drs 25 Edition  apr-09  120.045  Zwart metallic  €  6.900
Škoda  Octavia  Combi 1.6 TDI Greentech Comfort Businessline/Nw model/Navi  nov-09  166.394  Grijs metallic  € 12.900
Škoda  Octavia  Combi 1.8 Turbo 150pk Demarrage/ECC/LMV  feb-08  139.114  Anthracite Grey metallic  €  7.900
Toyota  Auris  1.8 Full Hybrid Cvt Executive Business Full Options  feb-11  144.199  Pearl White metallic  € 14.900
Toyota  Avensis  Wagon 2.2 D-4d 150pk Executive Nieuw model! NAVI/LEER/DVD  feb-09  180.411  Blauw  € 15.900
Toyota  Corolla Verso  2.2 D4D 136pk Dynamic 7-pers./NAVI  jul-08  179.295  Grijsmetallic  €  9.900
Toyota  Prius  1.5 VVTi Hybride Aut. Business Edition/NAVI/LEER  jan-09  135.093  Zwart metallic  € 10.900
Toyota  Prius  1.5 VVTi Hybride Aut. Business Edition/Navi  mei-07  139.318  Grijs metallic  €  8.900
Toyota  Prius  1.5 VVTi Hybride Aut. Comfort /White Edition/87dkm!  feb-09  87.278  Wit  € 10.900
Toyota  Prius  1.5 VVTi Hybride Aut. Comfort/71 dkm!  aug-08 71.600  Blauw metallic  € 10.900
Toyota  Prius  1.5 VVti Hybride Aut. Tech Edition/Leer/Navi/Camera  aug-08 82.826  Grijs metallic  € 12.900
Toyota  Prius  1.5 Vvt-i Hybride Automaat Comfort/98 DKM  mrt-08  98.787  Ash Grey metallic  €  9.900
Toyota  Prius  1.5 VVTi Hybride Synergydrive Aut. /ECC/LMV  aug-07 162.545  Blauw metallic  €  9.250
Toyota  Prius  1.8 Vvt-i Cvt Comfort Edition Leer/Navi  aug-10 138.825  Antraciet grijs  € 13.900
Toyota  Prius  1.8 VVti Cvt Dynamic/Navi/17inch/Head up/Xenon  jan-10  160.496  Donker blauw metallic  € 13.900
Toyota  Prius  1.8 VVTi Cvt Executive Solar Roof/LEER/NAVI/XENON/FULL!  jun-10  156.998  Zwart metallic  € 14.900
Toyota  Prius  1.8 Vvt-i Cvt Executive Solar Roof/Navi/Leer/Xenon  apr-10  109.539  Grijs metallic  € 16.900
Volkswagen  Golf  Variant 1.9 TDI Sportline/LEER/NAVI/17inch/XENON  jul-08  171.857  Zwart metallic  € 10.900
Volkswagen  Lupo  1.4 16v Automaat 3drs. Comfortline/Stuurbekrachtiging  jan-05  46.555  Zwart  €  4.900
Volkswagen  New Beetle  Cabriolet 1.4 -16v -88 dkm  mei-09  88.136  Blauw metallic  € 12.900
Volkswagen  Passat  2.0 FSI 150pk 4drs Sedan Trendline  sep-06  176.132  Moccabrown parelmoer  €  8.900
Volkswagen  Passat  Variant 2.0 TDI 140pk Comfortline Executive Plus/Navi/17inch  jan-10  178.823  Grijs metallic  € 14.900
Volkswagen  Passat  Variant 2.0 TDI Highline/Leer/Chroom/Ecc  aug-06 173.332  Deepblack metallic  €  9.900
Volkswagen  Passat  Variant 3.2 V6 FSI 4motion Automaat6 Highline Executive Plus/Full!  mrt-07  153.847  Grijs metallic  € 13.900
Volkswagen  Touareg  3.0 V6 TDI Aut. 224pk Individuale/ Full options  jun-07  114.896  Grijs metallic  € 23.900
Volvo  C30  1.6D Advantage/ECC/LMV  jan-09  143.753  Grijs metallic  €  9.900
Volvo  C30  1.6D Momentum/ICE WHITE  nov-07  147.308  Wit metallic  €  8.900
Volvo  C30  1.8 Sport Leer/Navi/LMV  jan-09  90.075  White  € 12.500
Volvo  C30  1.8 Sport/Cosmic white metallic/ECC/LMV  okt-08  140.339  Cosmic white metallic  €  9.900
Volvo  C30  1.8-16v Kinetic/Ecc/Lmv/Audio  apr-08  154.656  Sapphire black metallic  €  8.900
Volvo  C30  2.0 145pk Momentum Sport/ECC/LMV/Xenon  jul-08  121.029  Orinoco blue metallic  €  9.900
Volvo  V50  1.6d Drive Start/stop Sport EditionII /Leer/Navi/Schuifdak  nov-09  164.494  Rood  € 12.900
Volvo  V50  1.6D Drive Start/stop Sport uitv/Leer/Navipro/Xenon  apr-09  173.502  Grijs metallic  € 12.900
Volvo  V50  1.8-16v Edition 2 Sport  jan-07  210.214  Pacific blue metallic   €  7.900
Volvo  V70  2.0D 136pk Limited Edition/NaviPro/Leer/LMV  mrt-09  174.669  Wit  € 14.900
Volvo  V70  2.4 D5 163pk Nieuw Model Kinetic/ECC/LMV  okt-07  239.810  Barents blue metallic  € 12.900



Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Koffie & Broodjeshuis Sheila's - Gasthuisplein 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

zandkOrreL

Bestel nu de 
ZandvoortPas 2013

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten envelop, voeg het bedrag (contant) toe en 
geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. 
Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis 
bezorgd. Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u 
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

2013

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij ook hang - 
en staande klokken hebben?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

PERSONAL TRAINER
1e maand 
10% korting 
Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Nu met Zandvoort Pas;
ONtsPaNNiNgs
massage

www.Praktijkixchel.Nl

wellNessPraktijk

10%
kortin

g

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

j’aiMe	froMage	de	la	Maison!
Bleu	van	het	huis

Milde	Blauwe	uit	de	auvergne
nu 100 graM	voor	Maar	€	1,19

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

“Vanaf vrijdag hebben wij 
de laatste week van januari 
heerlijke wildspecialiteiten naast de normale menukaart!”

Voor Pashouders: 
na een wildhoofdgerecht, een gratis dessert naar keuze!

Openingstijden: 
Ma t/m vrij 07.30-17.30 uur • Za & zo 10.30-17.30 uur
Gasthuisplein 9 - Zandvoort • Tel. 023-7433706 

Op vertoon van de ZandvoortPas
2e kopje koffie altijd gratis!

Magret de Canard 
Tamme eendenborstfilet 

500 gram € 12,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand januari voor Pashouders:
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Gespecialiseerd 

in Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 
of 0653231754

.........................................................
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 
of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet (*vergoed 
door zorgverzekering) 

.........................................................
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Voor een pedicure 
behandeling waarin u 
de baas blijft over uw 

voeten en die gespeciali-
seerd is in het verwijderen 

van pijnlijke likdoorns, 
eeltpitten en/of ingegroeide

nagels gaat u naar 
Pedicure Carla.

Tevens hot-stone massage 
en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Recessie?
HENNY'S PEDICURE 

SALON gaat niet 
omhoog, maar omlaag 

met de prijs! Basisbeh. sch.
maken + nagels knippen 
+ eelt verwijderen+evt. 

likdoorns weghalen+creme 
massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling nor-

maal € 30 nu € 25. Info: 
5734944 of 06-50203097

.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

.........................................................
Schilder heeft tijd over 

voor 12,50 p.u.p.p. 
Ook stucwerk mogelijk. 

Tel. 06-27048739
.........................................................

Te huur op toplocatie 
aan de boulevard: 

2-kmr appartement, 
ca. 60 m2, incl. G/W/L+tv 

en internet. Korte verhuur 
(paar maanden) 

ook mogelijk. 
Tel. 06-10177131

.........................................................
3kmr appartement

te huur. 90m2, 
incl. G/W/L, 1 maand borg, 

huur: € 850
Tel. 06-51815360 

Nieuwe Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Behang- en 

schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 

023-5353591 
of 06-22209568

Op het Winterfeest 
met braderie van SKiP 
vindt u misschien wel 
de juiste skibroek voor 

uw kind of een spelletje 
voor in de vakantie! 
9 februari op Pluk. 

Natuurlijk weer SKiP! 
www.pippeloentje-pluk.nl

.........................................................
Nieuwste model zonnebank 

met lichaamskoeling, 
gezichtskoeling, 

lichttherapie,
aromatherapie, verneveling, 

gezichtsbruiner, heerlijke 
muziek (meerdere keuzes) 

en aansluiting voor uw 
eigen iPod. € 0,80 p/min.

Slender You Zandvoort, 
Hogeweg 56A,

 tel. 06-19413733
.........................................................

The Hedi's international
Henk Jansen en 

Dick Hoezee.
Zaterdag 26 januari in 

Theater De Krocht. 
Aanvang 20.00 uur

Te huur 
gezellig gemeubileerd 
2 kamer appartement 

dichtbij strand en dorp. 
€ 750 per maand 

incl. g/w/l/internet en 
tv/dvd. Niet roken en 

geen huisdieren. 
Info: 

06-13192998
.........................................................

Te huur: 
bedrijfspand/opslagruimte

35m2, voor € 250, 
70m2 voor € 450. 
Tel. 06-11007070

.........................................................
Bouw- en 

renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort). 

Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers 

en keukens. Kunststof 
kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit 
tegen Poolse prijzen!

Tel. 06-44875212

Op zOek naar 
uw dOeLgrOep?

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden
advertenties@zandvoortsecourant.nl of 

06-43429783 (Letty van den Brand)

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade
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Het team ‘Veerkracht’ | Foto: Panneland.nl

Machteld Cambridge en haar band | Foto: Wim Mendel

Jachthoornblazersgroep beklimt 
Alpe d’Huez voor goede doel

Jachthoornblazen is een bijzondere hobby die nauw ver-
bonden is met de jacht. Jachthoornblazersgroep ’t Pan-
neland, die in 1976 is opgericht, ontleent haar naam aan 
een duinpan die gelegen is in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen. Een aantal leden wil begin juni de Alpe d’Huez 
gaan bewandelen om zodoende geld voor kankeronder-
zoek binnen te halen.

In boshut ’t Panneland 
wordt door een grote groep 
blazers iedere week gerepe-
teerd op een niet alledaags 
instrument. De blazers van 
't Panneland bespelen de 
jachthoorn in Bes zonder 
ventielen, wat betekent dat er 
uitsluitend natuurtonen uit 
voortkomen. Ook een aantal 
Zandvoorters blaast iedere 

week een ‘deuntje’ mee.

De meest bekende jachthoorn, 
de Fürst-Pless hoorn, werd 
oorspronkelijk uitsluitend ge-
bruikt als communicatiemid-
del in het jachtveld. Wie de 
taal van de hoorn sprak, kon 
over kilometers afstand met 
een ander communiceren. Iets 
waarvoor men tegenwoordig 

meestel de mobiele telefoon 
gebruikt. Later werden er ook 
muziekstukken voor de jacht-
hoorn geschreven, waaruit de 
behoefte ontstond om er een 
ander instrument, met meer 
dan zes natuurtonen, aan toe 
te voegen. Dit instrument is 
de veel grotere Parforce hoorn. 
Die produceert ook uitslui-
tend natuurtonen, maar wel 
veel meer dan de Fürst-Pless 
hoorn.

Alpe d’Huez 
Vijf mannelijke leden gaan 
op woensdag 5 juni 2013 de 
Alpe d’Huez beklimmen. Dat 
doen zij in het kader van ‘Alpe 
d’Huzes’, de actie van KWF 
Kankerbestrijding, met het 
doel om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor de kanker-
bestrijding en -onderzoek. 1 
op de 3 Nederlanders krijgt 
ooit een vorm van kanker, 
dus iedereen heeft of krijgt 
er in zijn omgeving een keer 
mee te maken. André Kok, 
Bob Apswoude, Boudewijn 
Willemsen, Eduard Lachi, Peter 
Apswoude en Sjoerd Bakker 

gaan samen met nog circa 
8.000 deelnemers de berg 
met zijn 21 beroemde boch-
ten en de bijnaam ‘Hollandse 
berg’ op. 1 op de 10 deelnemers 
gaat niet op de fiets maar gaat 
lopend. En dat laatste vinden 
zij een enorme uitdaging. De 
weg is hetzelfde, het doel is 
hetzelfde, alleen de manier 
waarop, daarin verschillen zij 
van de fietsers.

Veerkracht
Met hun team, dat de naam 
‘Veerkracht’ heeft gekregen, 
streven zij ernaar om € 15.000 
bij elkaar te halen. Daarvoor 
zoeken zij sponsors die hun 
uitdaging willen sponsoren. 
Alles is welkom! Van € 1 tot 
bedragen boven de € 1.000. 
“Wij geloven in onze missie en 
het streefbedrag. Misschien 
kunnen we het tussentijds 
nog omhoog bijstellen”, aldus 
een van de deelnemers. Wilt u 
de groep financieel steunen, 
neemt u dan even contact op 
met penningmeester Peter 
Lammers via lammers@pan-
neland.nl.

Surinaamse jazzdame
Vrijdagavond was het een echt jazzfeest bij Oomstee jazz. 
In de aankondiging had u al kunnen lezen dat de uit Su-
riname afkomstige Machteld Cambridge zich kenmerkt 
door haar fascinerende uitstraling met een lekker door-
leefd stemgeluid dat doet denken aan de grote zangeres-
sen uit de Amerikaanse jazztraditie.

Dat moet je nog wel even 
waarmaken natuurlijk en dat 
deed Cambridge dan ook. De 
enthousiaste gasten in café 
Oomstee vonden in ieder ge-
val dat zij meer dan voldeed 
aan de verwachtingen. De 
veelzijdige Cambridge liet 
prachtige ballads en swin-
gende standards horen van 

onder andere Billy Holiday 
en Sarah Vaughan en ging 
helemaal los met het zin-
gen van een aantal lekkere 
bluesnummers. Al met al 
was het een geslaagd optre-
den in café Oomstee, dat re-
gelmatig de (sub)top van de 
Nederlandse Jazzscène naar 
Zandvoort haalt.

Zandvoorts jazztrio
in Museumpodium 

Een trio van Zandvoortse jazzmuzikanten zal komende za-
terdag optreden in het Zandvoorts Museum in het kader 
van Museumpodium. Het eerste podium van 2013 is voor 
zangeres Rhodês, violist Louis ‘Papa Luigi’ Schuurman en 
tenorsaxofonist Adam Spoor.

Speciaal voor het openen 
van het nieuwe Mu seum-
podiumjaar hebben zij sa-
men een programma ge-
maakt waar je niet bij stil 
kunt zitten. Het twee uur 
durende optreden begint 

om 15.00 uur en u wordt met 
klem verzocht om rond 14.45 
uur aanwezig te zijn. De en-
tree bedraagt € 5, houders 
van een museumjaarkaart 
en kinderen hebben gratis 
entree. 

Samen met Ingrid Muller ben ik doende om de winkels in het 
centrum te inventariseren. Hoeveel winkels zijn er precies? 
Waar is er leegstand? Hoeveel horeca zaken hebben we en in 
welke categorieën? Wat missen we in het aanbod en waarvan 
hebben we er genoeg of misschien wel te veel? Kortom een 
nulmeting, welke ook als input kan dienen voor de Retail- en 
Horecavisie waarmee binnenkort een aanvang zal worden 
gemaakt. Verder kijken we ook naar de staat van onderhoud 
en letten we op zaken in de openbare ruimte die anders of 
beter zouden kunnen. Een soort schouw dus. Deze zaken kun-
nen dan weer dienen als input voor overleg met de gemeente 
over de openbare ruimten.

Verder zijn wij druk bezig om te inventariseren op welke plek-
ken binnen het dorp plattegronden mogen en kunnen komen. 
De ruimte rondom de plattegronden wordt dan aan de onder-
nemers aangeboden. Tot nu mogen we een aantal plattegron-
den plaatsen op het circuit, bij parkeerplaats De Zuid en bij het 
LDC. Dit zijn plekken waar veel toeristen komen, wij denken 
dat het interessant kan zijn voor ondernemers om hierop te 
adverteren. Verder zijn we ook nog in gesprek met Center 
Parcs voor plaatsing van een plattegrond. Als dat duidelijk 
wordt dan kunnen we iedereen benaderen met een aanbod.

Verder zijn wij ook druk doende om de eerder toegezegde 
website te bouwen. Het is de bedoeling dat wij daarmee het 
winkelen in Zandvoort promoten. De naam is nog niet defi-
nitief gekozen (winkeleninzandvoort.nl of shopinzandvoort.
nl - Wat heeft uw voorkeur?). We willen met name benadruk-
ken dat je in Zandvoort gezellig kunt winkelen en dat ook 
hier bijzondere winkeltjes zijn. Ook hebben wij ervoor ge-
kozen om maatschappelijk betrokken ondernemen als rode 
draad te gaan gebruiken. Hier zal dus aandacht voor zijn op 
de website. Binnenkort nemen wij contact op met een aantal 
ondernemers om hieraan mee te werken. Uiteraard zullen alle 
winkels met naam worden genoemd en zal er ook aandacht 
zijn voor het strand. 

Zodra er meer bekend is zult u berichtgeving over boven-
staande zaken aantreffen in deze krant. Dat verwachten we 
overigens heel binnenkort.

Rest mij om alle ondernemers in Zand voort sterkte toe te 
wensen in deze barre tijden die de ver-
koop vaak geen goed zullen doen. Heeft 
u vragen dan kunt u ons altijd bellen of 
mailen:
Gert van Kuijk, tel. 06-57209720
Ingrid Muller, tel. 06-24530167
Mail: centrummanager@zandvoort.nl
Website:Centrummanagerzandvoort.nl

Het centrum

uit de Hoek van 
de ondernemers

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de on-
dernemers mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de 
voorzitters van de diverse ondernemersverenigingen, de 
bedrijfscontactfunctionaris en de centrummanager. Deze 
week vertelt centrummanager Gert van Kuijk over de on-
dersteunende plannen voor het centrum.

KORTINGSBON
The Hedi’s International

Voorstelling Henk Jansen & Dick Hoezee

Theater De Krocht  •  Zaterdag 26 januari 2013
Aanvang 20.00 uur         Korting: € 2,- per persoon

(advertentie)
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Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl    T. 023 57 40 330
Voor proeflessen kunt u contact opnemen met Hella Wanders-Kuiper

 cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
Deelbetalingen is mogelijk bij cursussen boven de € 40,-.

Improvisatie toneel
Risico's nemen, durven falen. Toneel a la de lama’s, badgasten. Samen-
spelen, blokkeren, accepteren, associëren, focus, uitvergroten. Maar het 
belangrijkste is: spelplezier.
Dinsdag 20:15 – 22:15 29 januari t/m 23 april

iPad, maak optimaal gebruik van de iPad
Om deze 2 bijeenkomsten te volgen dient u in het bezit te zijn van een 
Apple iPad, enkel Apple iPad.
De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk draagbaar multimedia apparaat 
met talloze mogelijkheden. 
Dinsdag 12:30 – 14:30  5 februari & 12 februari
De cursus van 15:00 is vol.

Picasa Fotobewerking
In deze cursus leert u in 6 lessen hoe u op een leuke en makkelijke manier 
meer kunt doen met uw zelfgemaakt foto's. Hoe maakt u een webalbum, 
hoe krijgt u uw foto’s van uw camera? Wat doet u met rode ogen?
Donderdag 19:30 – 21:30   28 februari t/m 4 april

Open Atelier, 
Onze nieuwe docente Mona Meier Adegeest laat u uw mogelijkheden 
van tekenen en schilderen zien.
Dinsdag 9:30 – 12:00  22 januari t/m 16 april

Beeldhouwen en Boetseren
De cursus is bestemd voor zowel beginners als gevorderden en 
houdt rekening met de eigen vaardigheden.
Maandag of Donderdag 19:30 - 22:00     28/31 januari t/m 29/25  april

Hatha Yoga   

Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt met 
eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe 
energie en innerlijke kracht. Men leert rustiger en evenwichtiger te 
worden. Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning. Nog plek in 
de nieuwe 3de groep: 
Vrijdag 12:15 – 13:15   t/m 17 april

Yoga voor (ex) kankerpatienten 

Juist als je ziek bent (geweest) is het fijn om positief met je lichaam 
bezig te zijn.
Vrijdag 9:30 – 10:30   1 februari t/m 19 april

JazzDance 55+Jong 
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven. Elke week bewegen is 
gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal een stuk lichter.  
Er wordt rekening gehouden met leeftijd en vermogen. Je mag gerust 
meedoen op een stoel.
Donderdag 14:30 – 15:30  t/m 25 april

Medische gym
Speciaal voor rug, nek en andere medische klachten.
Vrijdag 9:30 – 10:30  25 januari t/m 21 juni

Nederlands 

Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:00 – 12:00  24 januari t/m 18 april
Drastisch in prijs verlaagd: € 55,- voor 12 lessen van 2 uur.

Glas in Lood Voor beginners en gevorderden
Glas in Lood is een oeroude ambacht die nog steeds prachtige resulta-
ten geeft. Met behulp van de docent leert men het glas te snijden en in 
het lood te zetten. 
Woensdag 19:30 – 22:00  30 januari t/m 27 maart

Senioren computercursus 

Snuffelcursus of Basiscursus Dinsdag op aanvraag

Weer

Temperatuur

Max -3 -3 -2 2-5

Min -9 -8 -6 -2

Zon 40% 65% 30% 20%

Neerslag 15% 10% 50% 85%  

Wind ono. 3 ozo. 3 zzo. 4-5 z. 4-5

Januariwinter duurt 
tot zondag 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dit zal niet zonder slag of 
stoot gaan daar het om-
vangrijke koudebastion bo-
ven Europa niet direct zal 
zijn opgeruimd. Als de weer-
modellen, onder andere van 
het Europese centrum voor 
de middellange termijn, het 
juist hebben krijgen we vol-
gende week maximale tem-
peraturen tot in de dubbele 
cijfers en kan er tijdelijk veel 
wind komen te staan.

De ervaring leert dat zo’n 
koudegolf zoals we die mo-
menteel meemaken regelma-
tig nog wat verlenging krijgt. 
Op zo’n moment blijkt dan 
dat de opdringende zachte 
lucht er niet of nauwelijks in 
slaagt om de kou ongedaan 
te maken. Voorlopig lijkt het 
wel te gaan lukken met die 
verzachting in de loop van 
het aanstaande weekend. 
De zondag lijkt nu de omkeer-
dag te worden met een flinke 
kans dat de dooi invalt. 

Tot die tijd blijft het compleet 
winter in Zandvoort en om-
geving. Het wordt zelfs nog 
iets kouder, zeker als het weer 
eens wat royaler opklaart in 
de komende twee nachten. 
Dan kan het kwik even bui-
ten de bebouwde omgeving 

teruggaan tot beneden -10 
graden boven het weliswaar 
iets belegen sneeuwtapijt: 
strenge vorst dus tot bij zee. 

Overdag blijft het ook nog 
uitgesproken koud in Zuid-
Kennemerland tot en met 
zaterdag met ijsdagen (hele 
etmaal rond in de vorst). De 
maxima komen veelal uit 
rond -2 of -3 graden en bij een 
wat toenemende wind is het 
voor het gevoel aanzienlijk 
kouder en vaak wat bewolkt 
ook. Die wind gaat geleidelijk 
wat ruimen door de verplaat-
sing van de drukgebieden en 
deze wordt meer zuidoost en 
in het weekend zelfs pal zuid. 

Met die zuider blijft dan in 
eerste instantie onvermin-
derd koude lucht aangevoerd 
worden omdat het ook in 
Frankrijk en België uitge-
sproken koud is. Volgende 
week weten we of de zachte 
lucht de strijd heeft gewon-
nen. Een snelle terugkeer van 
Koning Winter lijkt niet groot 
vooralsnog.   

Meer info via de site www.
weerprimeur.nl of via 0900-
1234554.

weerman Marc Putto 

Het is spijtig te moeten vernemen en zeker voor de ijs- en 
schaatsliefhebbers, maar het mid-januari-wintertje, nou ja 
januariwinter mogen we inmiddels wel zeggen, loopt op 
z’n retour. Warmbloedige oceaandepressies rukken steeds 
verder op in het aanstaande weekend en slagen er waar-
schijnlijk ook wel in om de kou uiteindelijk op te ruimen 
boven het Europese vasteland. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Bezorg(st)er	
gezocht

Ben jij onze toekomstige bezorger die in jouw omge-
ving 1 of meerdere malen per week de brievenbus van 
je buren wilt laten klepperen?

Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijver-
diensten?  Jij weet van aanpakken, bent bekend in 
jouw buurt en gaat door weer en wind op pad om de 
kranten en/of folders te bezorgen.

Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert 
de NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat je niet 
uit het veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl 

Leuke verdiensten!
Voorbeeld:
Een bezorger bij ZVO met een wijkaantal van rond  
de 250 adressen, verdient gemiddeld tussen de  
€ 20 en € 30 per week.
(De werkelijke verdiensten zijn per wijk verschillend, 
afhankelijk van de wijk en het bezorgaantal)

	De bezorger krijgt een fietstas 
 gratis in bruikleen 

	De bezorger krijgt de kranten 
 thuis aangeleverd

	Verspreiding op donderdag

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Laat u niet verrassen 
door de winter…

De temperatuur daalt, dus tijd om de auto winterklaar 
te maken. Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

• Winterbanden
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden  
een GRATIS winterpakket.

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013
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Na de industriële en digitale revolutie staan we aan het 
begin van een nieuwe: de energierevolutie. Dat zegt de 
Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin (al jarenlang voorvech-
ter van verduurzaming) tijdens de inspirerende documen-
taire van Tegenlicht over dit onderwerp, en dat geeft toch 
te denken. 
Je dak volhangen met zonnepanelen. Duurzaam energie 
winnen uit eb en vloed. Gebouwen als energiecentrales. 
In Denemarken bestaat zelfs een klein eiland middenin de 
wateren van de Deense binnenzee Kattegat, waarop be-
woners gezamenlijk windmolens hebben aangeschaft en 
daarmee volledig autarkisch zijn (zelfvoorzienend, volstrekt 
economisch onafhankelijk van een staat). Het eiland is CO2 
neutraal, wat wil zeggen dat ze meer duurzame energie pro-
duceren dan ze totaal aan energie verbruiken.   
Rifkin pleit voor een ‘Derde Industriële Revolutie’, een eco-
nomische transitie die wordt aangedreven door duurzame 
energie en internettechnologie. Vanaf die derde Industriële 
Revolutie is volgens Rifkin iedereen ondernemer, maar om 
echt succes te hebben heb je wel hechte sociale netwerken 
nodig. Het devies is daarom: doe het zelf, doe het samen.
Energiedistributie via slimme netwerken (‘smart grids’) 
waarbij elke gebruiker ook energieproducent wordt. Door 
dezelfde technologie te gebruiken zoals het internet wordt 
energie gedeeld tussen regio’s, steden, wijken en buurten. We 
worden allemaal energieverkopers. We zien volgens Rifkin 
dan niet alleen een democratisering van energie en infor-
matie, maar ook van de economie.
Marjan Minnesma, directrice van Urgenda, een bedrijf dat 
mensen de omslag wil laten maken om over te stappen op 
duurzame energie en uitleg geeft over de voordelen die daar-
mee samenhangen, laat zien dat je met groen ook geld kunt 
verdienen. Maar is de omslag werkelijk zo mooi als hoe er 
over gesproken wordt? Het ziet er wel naar uit. Minder uit-
stoot, behoud van het milieu, (na investering) op den duur 
minder betalen en minder afhankelijk van machthebbende 
energieleveranciers zijn. Een mooi streven, maar is het rea-
liseerbaar voor een particulier met een 
gemiddeld verbruik, in een druk bevolkte 
woonomgeving? Nog even los gezien van 
het feit of het esthetisch past in het beeld 
om ons heen. Wellicht het overdenken 
waard. 

Energierevolutie

Uitgesproken!
Hoe diep kan dit dorp in je hart zitten? Als je geboren en ge-
togen Zandvoorter bent dan zijn de redenen duidelijk. Voor 
degenen die op latere leeftijd hier zijn komen wonen, is het 
meer dan de moeite waard om te horen waarom deze plek 
zo geliefd is. 

door Maxim Roos 

Rico van der Vegt is geboren in Amsterdam. Hij woont nu 
al meer dan tien jaar in Zandvoort en gaat nooit meer weg. 
Het dorpse leven, de gemoedelijkheid en de zee zijn voor 
Rico de belangrijke dingen. Met name de zee is onmisbaar. 
Bij grote tegenslagen gaat hij naar de zee en gaat heerlijk 
tegen deze watermassa schreeuwen. De golven voeren zijn 
verdriet dan af. Dat werkt zeer opluchtend want voor zo 
een positief persoon is het geen optie om in de misère te 
blijven hangen.

Rico werkt al ruim twintig jaar in de IT. Deze ‘vrolijke Frans’ 
is daarvoor werkzaam geweest als automonteur, militair en 
matroos en alhoewel hij nu een wat minder fysiek actieve 
baan heeft, zit hij nooit stil. Duiken, motorrijden, zwemmen 
en fietsen zijn een paar passies op het actieve lijstje van zijn 
dagelijkse bezigheden. En dan hebben we die computers 
nog. Het is niet alleen zijn werk geworden maar ook zijn 
grote hobby. Vrienden en bekenden maken graag gebruik 
van zijn kennis. Zijn plan is dan ook om binnen twee jaar een 
service aan huis op te zetten. Hij krijgt bijna alles werkend 
en aan de praat wat betreft computers, audio en tv. Binnen 
twee jaar hebben we dus een mooie service erbij in dit dorp.

Dat Rico een geliefd persoon is in Zandvoort bewijst het 

vreselijke incident in 2011. Ironie sloeg toe toen hij op de 
bank een dutje lag te doen en er kortsluiting in zijn laptop 
ontstond. Binnen enkele minuten stond zijn woonkamer 
in lichterlaaie en Rico kon nog net naar buiten vluchten. 
Zijn twee katten hebben er gelukkig niks aan over gehou-
den maar hij was een hele inboedel armer en een paar 
derdegraads brandwonden aan zijn arm en voet rijker. Zijn 
vrienden uit Laurel & Hardy hebben hem fantastisch on-
dersteund, zowel financieel als mentaal. Maar daar ging 
Rico weer naar de zee. Om zich heen kijkend of hij alleen 
was en dan weer flink schreeuwen. De golven deden hun 
werk weer en Rico kon orde op zaken stellen. Ruim twee 
maanden lang kon hij een onderkomen vinden in een pen-
sion van vrienden van hem, terwijl ondertussen zijn huisje 
werd opgeknapt. Hij zal de rest van zijn leven zijn vrienden 
dankbaar blijven. Maar zo is Rico. Hij keert zelfs zijn rug niet 
naar laptops toe.

‘Zeeschreeuwer’

Interview

Rico van der Vegt 

Kennis spreekt, 
maar wijsheid luistert.

do
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Jimi Hendrix

Tegeltje

Kijk nou eens!

Zandvoort heeft toch meer met de zomer, zelfs de herten vinden dat.



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uit-
gebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van be-
zwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend.Degenen 
die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit  
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekend-
making een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum 
van bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning. 
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst 
in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlo-
pige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van 
een afschrift van het beroepschrift.

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Van Galenstraat 11, maken van een uitweg, verzonden 15 
januari 2013, 2012-VV-129.
- De Savornin Lohmanstraat 10, plaatsen dakkapel, verzonden 
15 januari 2013, 2012-VV-131.
- Strandafgang Barnaart 20a, wijzigen bijgebouwen, verzonden 
16 januari 2013, 2013-VV-004.
- Hogeweg 67 rood, plaatsen balkonhek en tussenschot, ver-
zonden 17 januari 2013, 2012-VV-130.

Bentveld:
- Saxenrodeweg 52-100, kappen boom op achtererf, verzonden 
17 januari 2013, 2012-VV-127.

Drank- en horecavergunning verleend
Drank & Horecavergunning paracommerciële inrichting.
Conceptvergunning voor “Watersportvereniging Zandvoort”, 
Boulevard Paulus Loot 1 te Zandvoort.
Vergunning ligt tot 7 maart 2013 ter inzage.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 

Gemeentelijke publicatie week 04 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 3 en de 
verdere in week door het college genomen besluiten zijn in 
week 4 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Vergadering welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert op donderdag 31 januari 
2013 vanaf 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur 

Tarievenblad Parkeergarage Centrum en 
Tarievenblad P-Zuid
Het college van burgemeester en wethouders heeft 15 januari 
besloten het tarievenblad voor Parkeergarage Centrum en het 
tarievenblad Parkeerterrein De Zuid voor 2013 vast te stellen.
Op de tarievenbladen zijn de uurtarieven en de tarieven voor 
dagdelen weergegeven. Ook zijn op de tarievenbladen de 
tarieven voor de abonnementen voor Parkeergarage Centrum 
en de tarieven voor de abonnementen voor Parkeerterrein De 
Zuid opgenomen.
De tarievenbladen zijn te vinden op de website van de ge-
meente Zandvoort www.zandvoort.nl/Inwoner.

Nadere Regels bij de Parkeerverordening 2013
In de vergadering van 15 januari 2013 heeft het college van 
burgemeester en wethouders van Zandvoort Nadere Regels 
ex. art. 4 Parkeerverordening 2013 vastgesteld.
De Nadere Regels ex. art. 4 Parkeerverordening 2013 treden in 
werking op 1 februari 2013.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Max Euwestraat 7, plaatsen dakkapel voorzijde, ingekomen 
13 januari 2013, 2013-VV-006.
- Kostverlorenstraat 24, kappen zes coniferen, zijkant woning, 
ingekomen 15 januari 2013, 2013-VV-007.

Bentveld:
- Duinrooslaan 13, kappen meerdere bomen in achtertuin, 
ingekomen 17 januari 2013, 2013-VV-00

Overige vergunningsaanvragen

Zandvoort:
- Mr. Troelstrastraat 62 F1 t/m 62 F27, splitsen van huurpanden 
in appartementsrechten, ingekomen 14 januari 2013, 2013-
Sp-001.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 
8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website 
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoör-
dinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale 

agenda van de gemeente aan de oranje button met het kalen-
dertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een 
afspraak maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling ver-
wezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de wer-
keenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch bereik-
baar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Grand Café  
Restaurant XL

Haar
La Bonbonnière 
Lunchbreek 
Onel Window Dressings
Pluspunt
Transportbedrijf 

Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 

Notarissen
Zandvoorts Museum

Administratiekantoor 
K. Willemse

Auto Service Haarlem
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Klussenier  

Willem Punt
Dorsman Assurantiën

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Sterke Niels Crabbendam scoort uit dit schot

Simpele overwinning Lions Bridgeuitslagen derde ronde
Zandvoortse Bridge Club

ZHC-dames eindigen zaalcompetitie in middenmoot

Sterk spelend damesteam van ZSC wint met forse cijfers

Afgelopen zaterdag moesten de heren van The Lions in de 
Korver Sporthal aantreden tegen de hekkensluiter van de 
competitie: Racing Beverwijk. Een team dat bekend staat 
om zijn lange, maar trage spelers en dus kwam de nadruk 
deze wedstrijd op snelheid te liggen. Maar ook het reboun-
den werd zeker niet vergeten. Dat onderdeel werd vooral 
gedomineerd door Ron van der Meij. Zowel aanvallend als 
verdedigend heerste hij onder de borden.

Tiny Molenaar en Wim Brandse hebben op de woensdag-
avond in de A-lijn weer hun ritme gevonden en wisten met 
een verschil van 14% Ada Lips/Eugenie Spiers achter zich te 
houden. Margreet Paap/Hans Hogendoorn kwamen deze 
keer niet verder dan de derde plaats.

Afgelopen zondag hadden de dames van ZHC de laatste 
wedstrijden van de zaalcompetitie positief af kunnen slui-
ten. Het slot was echter een flinke domper. Zowel Water-
land als Amsterdam waren voor Zandvoort te sterk.

ZSC moest afgelopen zaterdagavond op visite bij de reser-
ves van DSOV in Vijfhuizen. De ontmoeting tussen de beide 
ploegen voor de winterstop eindigde in een moeizame 11-9 
overwinning voor onze dorpsgenoten. Met dit in gedachte 
zou het op voorhand geen makkelijk ‘potje’ worden.

De eerste wedstrijd te-
gen Waterland begon voor 
Zandvoort heel erg goed. 
“We konden tegen deze niet 
zo heel sterke tegenstander 
redelijk overeind blijven. Na 
een 3-0 voorsprong verdween 
de focus, en het goede spel, 
als sneeuw voor de zon. We 
gaven het geheel uit han-

Gelukkig kon ZSC met een bij-
na volledig team aantreden 
en daarom werden de messen 
flink geslepen. “Onze ploeg 

Het eerste kwart begon Lions 
in een zoneverdediging, maar 
niet iedereen was scherp aan 
de wedstrijd begonnen waar-
door er grote gaten in de ver-
dediging vielen en Beverwijk 
makkelijke punten kreeg. Na 
6 minuten stond het 12-16 
en moest Lions in een time 
out vluchten. Tijdens die time 

De strijd in de B-lijn gaf 
de afgelopen weken heel 
wisselende resultaten te 
zien. Het paar Ko Luijkx/
Cees Stekelenburg bleek 
het meest constant en 
promoveert met een ver-
schil van 23,5% op Jaap 
Anderson/Roel Bosma naar 
de A-lijn. Ook Jan Swart/
Dik Willebrand vergezellen 
deze paren naar de hoogste 
lijn. Mede door superscores 
van 73,21% en 70,14% kon 
promotie naar de B-lijn de 
dames Els Berndsen/Yvonne 
van Wanrooy niet meer 
ontgaan. Hun voorsprong 
op nummer twee Rita 
Schilder/Hannie Zwemmer 
bedroeg maar liefst 30% en 
zelfs 40% op nummer drie 
Bamby Bossink/Wil van 
Teeseling. 

De donderdagmiddag gaf 
in de A-lijn een nieuwe 
nummer 1 te zien: Margriet 
Busscher/Rita Fluitsma 
scoorden gemiddeld het 
hoogst en bleven hierdoor 
Fini van der Meulen/Wil van 

lijk te maken en verloor 
met duidelijke cijfers. “Die 
Amsterdamse jonge meiden 
stonden terecht bovenaan 
in de poule. De eerste 10 mi-
nuten hebben we door goed 
samenspel het doel schoon 
kunnen houden, daarna be-
gonnen ze te scoren. Aan het 
einde stond er een 4-1 stand 
op het scorebord”, aldus 
Huisman.

ZHC eindigt de zaalcom-
petitie in de middenmoot. 

op het scorebord”, weet trai-
ner/coach Djurre Boukes. Ook 
de 2e helft was redelijk een-
voudig en via mooie scores 
werd het uiteindelijk 14-26 
voor de Zandvoortse dames. 
“Lekker weer eens een sim-
pele overwinning. Belangrijk 
is komende zondag, dan 
kunnen we revanche ne-
men op Monnickendam en 

den en verloren uiteindelijk 
met 4-3. Absoluut onnodig 
en doodzonde”, aldus aan-
voerster Nathalie Huisman. 
Vervolgens werd Amsterdam 
de tegenstander. In de ‘thuis-
wedstrijd’ in de Tetterodehal 
in Overveen, was Zandvoort 
totaal niet in staat om het 
hun tegenstanders moei-

liep al snel uit naar een dikke 
voorsprong en halverwege 
de wedstrijd stond er een 
verdiende 4-12 voorsprong 

basketbal bridge

zaalhockey

handbal

out werd besloten om over te 
schakelen naar een man-to-
man verdediging en dat werd 
een succes. In de volgende 
twee kwarten wist Beverwijk 
slechts 4 punten te maken, 
waar Lions er 42 noteerde. 
Ondanks de voorsprong van 
54-20 werd het derde kwart 
slap gespeeld door Lions. Na 

Dillen nipt voor. Heel knap 
is de derde plaats van Dik 
Polak/Ineke Romviel. Vanuit 
de B-lijn promoveren vier pa-
ren: Cees Stekelenburg (dub-
bele promotie, ook op de 
woensdag)/Dick Parmentier, 
Nancy & Theo Noyen, Riet 
Slegers/Nico van der Staak 
en Henny Nederlof/Corrie 
Randsdorp. In de C-lijn lie-
ten Ciska Engelkes/Alien 
den Heijer zeer regelma-
tige goede uitslagen zien 
en promotie naar de B-lijn 
is dan ook zeer verdiend. 
Zij worden vergezeld door 
Els Berndsen (ook een dub-
bel)/Jeannette Colin, Tine 
Allebes/Agnes Kuijpers 
en John van Deutekom/
Rieneke Zwarts. Ook in de 
D-lijn werd flink gestreden 
om de hoogste plaatsen en 
daardoor de mogelijkheid 
om de komende weken in 
een hogere lijn te bridgen. 
De uiteindelijke winnaars 
zijn: Riet de Rooy/Tiny de 
Vries, Gonny Mul/Nanning 
de Wit en John Atkinson/
Annelies van Kooten.

“Vergeleken met de afgelo-
pen twee jaren in de zaal, is 
dit een hele vooruitgang. We 
kwamen nooit verder dan de 
laatste of de op een na laatste 
plaats. Hopelijk is de sneeuw 
snel weg en kunnen we ons 
voorbereiden op het voor 
ons belangrijkste seizoen: de 
tweede competitiehelft op 
het veld. Dat wordt erop of er-
onder, oftewel promoveren of 
niet!”, sluit ze af. De veldcom-
petitie wordt in het tweede 
weekend van maart hervat.

vertrouwen opdoen voor de 
rest van de competitie”, sluit 
Boukes af.

Doelpunten ZSC: Lucia vd 
Drift 8; Romena Daniëls 
6; Manon v. Duijn 5; Laura 
Koning en Martina Balk 2 en 
zowel Maaike Paap als Noëlle 
Vos vonden ieder één keer 
het doel.

opnieuw een donderpreek 
van playing-coach Peter 
Sterker gaf Lions in het vierde 
kwart nog een keer gas, het-
geen de eindstand van 83-48 
op het scorebord gaf. 

Topscores: Maurice Fiekert 24 

punten; Sander Verboom 19; 
Ron van der Meij 18 en Marijn 
Kleinbruinink 12. 
De eerstkomende wed-
strijd voor de Zandvoortse 
basketballers is op 2 febru-
ari om 18.30 uur in de Korver 
Sporthal. 
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Courant 
Zandvoortse 

Zie onze advertentie op de achterpagina 

3 5Actueel Voorlezen Gezond Sport
Debatwinnaars
geluncht met
burgemeester

Voorleesontbijt
was gezellig
en lekker

10.000 stappen
over besneeuwd
strand

Van de Laar
maakt debuut
in 24 uursrace

9e jaargang • week 05
31 januari 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

9 15

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 
Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers 

of heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, 
vrijwilligersverzekeringen en/of plichten? 

Dan kunt u terecht op de website van het Vrijwilligers 
Informatiepunt Zandvoort, www.vip-zandvoort.nl. 

Email: info@vip-zandvoort.nl 
Gemeente Zandvoort

Koningsdag

‘Als er maar feest 
gevierd wordt, 

om wie maakt niet uit’

De Mannetjes

Door het aftreden van koningin Beatrix zou er het een en ander kunnen veranderen in de viering van Koninginnedag dit 
jaar, althans dat zou men kunnen verwachten. Toch meldt de voorzitter van de stichting Viering Nationale Feestdagen 
Zandvoort, Harry Lemmens, dat het programma op 30 april grotendeels hetzelfde zal blijven.

Het eerste optreden van de Hedi’s International, afge-
lopen zaterdag in theater De Krocht, smaakt naar (veel) 
meer. Henk Jansen en Dick Hoezee maakten een ware 
triomftocht voor een meer dan volle zaal. Er moesten 
zelfs stoelen uit de foyer bij worden gezet.

Hoe de toekomst van Koninginnedag eruit zal zien is nog onbekend

Henk Jansen (L.) en Dick Hoezee in hun nopjes

30 april wordt dit jaar gewoon 
een feestdag in Zandvoort

Hilarische Hedi’s 

“Het is net even te kort dag, 
maar we laten in ieder geval 
de vrijmarkt en de kinder-
spelen sowieso op 30 april 
doorgaan. Voor de rest heb-
ben we nog geen invulling 
want we willen de landelijke 
berichtgeving afwachten. We 

De beide Zandvoortse arties-
ten hadden niets aan het toe-
val overgelaten. Al maanden 
waren zij in het diepste ge-
heim aan het repeteren voor 
deze eerste voorstelling die 
vol grappen, grollen, liedjes 
en trucs zat. Natuurlijk werd 
het programma vooral door 
de ervaring van Hoezee op-
gesteld maar Jansen, en ook 
Theo Smit als geluidstechni-
cus, hadden een groot aan-
deel in het succes. Al vanaf 
het begin van de voorstelling 
werd het publiek erbij be-
trokken en dat zong op een 
gegeven moment de liedjes 
luidkeels mee en lag vaak 
krom van het lachen.

kunnen ons voorstellen dat 
we, in samenwerking met de 
horeca in het centrum, bij-
voorbeeld schermen opstel-
len om de troonwisseling live 
te kunnen volgen”, vertelde 
Lemmens, die ook nog niet 
kan zeggen of het feest dit 

“We willen nu graag dit 
soort voorstellingen gaan 
doen voor bijvoorbeeld de 
seniorenverenigingen en ver-
zorgingstehuizen”, zei Dick 
Hoezee na afloop. Wellicht 
kan er een vervolg aan wor-
den gegeven in De Krocht, 
maar daar kon hij zaterdag 
nog geen antwoord op geven. 
Hoezee gaf wel aan dat hij 
voor een eventueel vervolg 
zat materiaal heeft om op-
nieuw succesvol te zijn. Het 
wordt dus afwachten maar 
als het er van komt, kunnen 
de Hedi’s International voor 
meerdere dagen De Krocht 
afhuren: komt gegarandeerd 
iedere avond vol! 

jaar een andere naam krijgt. 
Wordt het nog een keer 
Koninginnedag of wordt het 
bijvoorbeeld Kroningsdag? 

Moeder des Vaderlands
Het wordt in elk geval een 
drukke periode voor de stich-
ting, die een groot aantal 
knopen door zal moeten 
hakken. Harry Lemmens: “Het 
nieuws van aftreden was een 
verrassing ook al kon je het 

verwachten. Ik denk dat wij 
trots op Beatrix mogen zijn 
hoe zij haar ambt invulling 
heeft gegeven.” Ook burge-
meester Niek Meijer roemt 
in zijn eerste reactie de aftre-
dende koningin. “Het was in 
het begin voor veel mensen 
niet duidelijk wat haar rol zou 
zijn, maar daar is zij duidelijk 
in gegroeid. Ze is een echte 
‘Moeder des Vaderlands’ ge-
worden. Vooral haar manier 
van doen tijdens moeilijke 
perioden spreekt mij zeer 
aan. Er is in die 33 jaar funda-
menteel een behoorlijke ver-
andering in de samenleving 
ontstaan, waar zij perfect op 
heeft ingespeeld. Ik wens de 
nieuwe koning veel succes 
en hoop dat hij regelmatig 
op het Zandvoortse strand 
komt wandelen”, zei onze eer-
ste burger met een glimlach.

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

SEA OPTIEK declareert 
(indien gewenst) voortaan 

uw ziektekostenvergoeding 
rechtstreeks!! Uw vergoeding 

wordt dan direct van uw 
factuur afgetrokken en zo kan 

het zijn dat u (bijna) niets 
hoeft te betalen voor uw 

nieuwe bril, glazen of lenzen!
Laat ook uw vergoeding door 

ons nakijken en profiteer!
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familieberichten in memoriam

dankbetuiging

    04 februari 2011           04 februari 2013

Jeroen

Nooit meer jij
Wat overblijft is de herinnering
aan liefde, zo warm en zuiver

tussen jou en mij.

Roos

Met dank aan alle familie-vrienden-kennissen die  
er toen waren en nu nog zijn.

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, 
prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten 

die wij mochten ontvangen na het overlijden 
van mijn allerliefste vrouw, onze moeder, 

Grootmoeder,overgrootmoeder en schoonmoeder.

Wilma van Rhee-Drost

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, 
maar zoveel betrokkenheid verzacht het 
verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

Namens de hele familie:
Fred van Rhee

Zandvoort, 31 januari 2013

        04-02-2011                                     04-02-2013

Jeroen de Haan

Het gemis zal altijd blijven
De lege plek, het doet zo’n pijn.
In gedachte en in ons hart
zal jij altijd bij ons zijn.

Fleur, Dirk, Fabiënne, Dylan
Nicole, Ronald, Timo

    2 februari 2003                           2 februari 2013

Corrie de Vreng

Lieve mam,
Nog steeds voor altijd in mijn hart

Cilia

OpperMok Isidore
Op 28 Januari 2013 op de respectabele leeftijd van

94 jaar is rustig en kalm van ons heengegaan, 
mijn lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader.

Ies was tot het laatst aan toe een man met een eigen 
wil. Een zeer sterke persoonlijkheid. Voor mij en zijn 

familie een groot voorbeeld. Ondanks zijn hoge leeftijd 
laat hij bij ons een hele grote leegte achter. 

Hij heeft nu rust.

        Amsterdam    Zandvoort 
01 September 1918                             28 Januari 2013

Op vrijdag 1 februari van 20:30 tot 21:15 uur zal er 
gelegenheid zijn om afscheid te nemen in het Uitvaart-
zorgcentrum gelegen aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op 
maandag 4 februari om 10:30 uur in de aula van 

Crematorium Haarlem, Vergierdeweg 171 te Haarlem.

Na afloop is er een samenzijn in ontvangkamer 
van het crematorium.

Genoten heb ik van je humor
Gekoesterd heb ik me aan je warmte
Bewonderd heb ik je om je vechtlust

Dag lieve kanjer...

burgerlijke stand
20 januari - 25 januari 2013
Geboren:
Leonhard, zoon van: Wüstenberg, André en: Markham, Sonja
Bente Loa, dochter van: van der Meulen, Thijs en: Pijlman, 
Maria Lydia
Jason, zoon van: Groothuis, Jason en: Zonneveld, Karen

Ondertrouwd:
Koper, Bertil Paul en: Jongert, Sanne

Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur dr. T.G. van der Linden

RK Parochie St. Agatha - www.aap-parochies.nl
10.30 uur M. Wagemaker

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Mevr. M. Holt

Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

Langzaam ben je, moegestreden,
stilletjes van ons weggegaan.

Nu is het verdriet nog van het heden,
maar de dankbare herinneringen

zullen blijven bestaan.

Je liefde, je kracht,
je warmte en je lach.

Wat zullen wij je missen.
Iedere dag.

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden, m’n allerliefste.

Tot mijn diepe droefheid, is toch nog onverwacht overleden 
mijn lieve vrouw

Johanna Elisabeth 
Dekker - Schreurs

- Jo - 
* 6 juli 1931                                                    † 28 januari 2013
Tjimahi, Indonesië                                                     Zandvoort

Andreas Dekker
Da Costastraat 10
2041 PJ  Zandvoort

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op vrijdag-
avond van 19.00 tot 19.45 uur in de aula van de Algemene 
Begraafplaats Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 4 februari in 
crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis 
(Velsen). Tijd van samenkomst 11.15 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één van de 
ontvangkamers van het crematorium.

  5-02-2009                                         5-02-2013                                                                            

Lieve Ien

 Het schrijven van Wachtkamer aan Zee
bracht jou weer heel erg dichtbij

                                        Tom
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column

…vergeet ik die datum nooit. 
In de nacht van 31 januari op 
1 februari 1953, veranderde ons 
land in een rampgebied waar-
bij 1.800 mensen verdronken 
en 100.000 mensen hun huis 
en bezittingen verloren. De 
combinatie van springtij en 
noordwesterstorm zorgde 
voor een watersnoodramp. 
Een gedeelte van Nederland 
overstroomde zo snel dat me-
nigeen er door verrast werd. 
Zandvoort ontsprong, met veel 
schade, de dans. 
Op de fatale zondagochtend 
dweilde mijn moeder moppe-
rend het zeil. Onze voorkamer 
stond door het vele regenwater, 
wat door de storm door de kie-
ren van de ramen werd geperst, 
blank. Mijn vader zat gekluis-
terd aan de radio. “Houd eens 
op met je gemopper en kom 
eens luisteren. Half Nederland 
staat onder water!” De om-
vang van de ramp drong niet 
echt tot mij door. Toen later de 
kranten het nieuws verspreid-
den besefte ik pas hoe groot de 
ramp was. In Zandvoort veran-
derde de Zeereep in een steile 
afgrond. Riche Bad was totaal 
verwoest, de reddingspost die 
op een bunker stond stortte 
naar beneden, Zeebad Termes 
was weggeslagen en paviljoen 
Kiefer kon zich nog net staan-
de houden op de rand van de 
Zeereep. Ondanks de grote 
schade verdween alles in het 
niet bij de watersnoodramp.
Nu zou het onmogelijk zijn dat 
zo een ramp nog eens gebeurt. 
De communicatie is beter, de 
hulpdiensten zijn goed voor-
bereid en de Zeereep is sinds 
1953 flink aangegroeid. Maar 
als ik lees dat tussen paal 70 
en 73 een natuurlijke door-
gang wordt gemaakt en dat 
door verstuiving stuifkuilen 
zullen ontstaan, word ik toch 
een beetje onrustig. Want stel 
dat met een bepaalde wind de 
duinen het alsnog begeven, 
dan komt het water met hoge 
snelheid Zandvoort binnen. 
Dan toch maar in plaats 
van houtblokken een 
bootje naast ons huis? 
Want zeg, zelfs na 60 
jaar, nooit: nooit! N
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cartoon - Hans van Pelt

Volgens mij…

Evenementenagenda

1	 Jam	sessie	-	Café Oomstee, aanvang 20.30 uur

2	 Midwinter	Dansavond	-	Danscentrum 
Rob Dolderman, theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

3	 De	4	uur	van	Zandvoort	-	Raceronde in 
Wintercompetitie op Circuit Park Zandvoort

3	 Jazz	in	De	Krocht	-	Gast: Lydia van Dam. 
Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

8	 Zing	mee	met	Gré	-	Café Oomstee, aanvang 20.30 uur

10	Kindercarnaval	-	Theater De Krocht, aanvang 14.00 uur

17	Rommelmarkt	-	De Krocht, 10.00-16.00 uur 

17-24	Kids	Adventure	week	-	Themadagen met 
activiteiten voor kinderen tijdens de voorjaarsvakantie

e februarib februari d	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
31 JAN T/M 06 FEB

WRECK-IT RALPH 3D/NL
ZA-ZO om 14.15 uur
WO om 15.30 uur

NIJNTJE DE FILM NL
ZA-ZO om 12.45 uur
WO om 13.30 uur

KONING VAN KATOREN NL
ZA-ZO om 16.00 uur

ANNA KARENINA     
DO-VR-ZA-ZO-MA-DI om 19.00 uur

JACK REACHER
DO-VR-ZA-ZO-MA-DI om 21.30 uur

Cinema Nostalgie: 
FUNNY FACE - DI om 13.30 uur

Filmclub: 
ARGO - WO om 19.30 uur 

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl  Mirjam van Ewijk ontvangt een ‘wattcher’

Winnaars Jeugddebat tijdens de lunch

Paal 69 gaat voor Green Key keurmerk

Burgemeester luncht met 
winnaars Jeugddebat

De eigenaren van strandpaviljoen Paal 69 op het naturis-
tenstrand willen graag het zogeheten Green Key keurmerk 
in de wacht slepen. Dat betekent dat Mirjam van Ewijk en 
mede-eigenaar Patrick Lespinasse hun bedrijf verregaand 
willen verduurzamen. De gemeente Zandvoort steunt ze 
daarin van harte en liet dat door wethouder Andor Sand-
bergen duidelijk maken.

Burgemeester Niek Meijer en zijn echtgenote Janny hebben 
vorige week geluncht met de winnaars van het debat in de 
Jeugdraad. Op deze manier wilde het echtpaar Chloë Kui-
per en Milan van Laere fêteren voor hun winnende bijdrage 
in het debat met politici, op 18 december jongstleden.

Paal 69 is al een aantal jaren 
bezig om duurzaam te wer-
ken. Dat komt onder meer 
tot uiting in hun menukaart 
waarop biologisch gerech-
ten de boventoon voeren. 
“Wij vinden het belangrijk 
om goed voor onze omge-
ving te zorgen. Ook willen 
we mensen ervan bewust 
maken dat biologisch eten en 
drinken lekker is. Langzaam 
aan zijn we steeds meer aan 
het verduurzamen”, zegt Van 
Ewijk. Ze hebben een zuini-
gere koeling gekocht, geven 

Het jeugddebat is onderdeel 
van het project Zandvoortse 
Jeugd en Politiek dat door 

zaamheidskeurmerk in de 
toerismebranche waaraan 
de gasten direct kunnen 
zien dat zij vertoeven in een 
horecagelegenheid waar 
duurzaamheid integraal is 
opgenomen in de bedrijfs-
voering. De gemeente is bij 
monde van wethouder Andor 
Sandbergen erg blij met het 
initiatief. “Een duurzame 
strandtent is uniek. Ik zie het 
als onze verantwoordelijk-
heid om alle gasten die ons 
strand bezoeken een com-
fortabel en duurzaam verblijf 
aan te bieden. Wij hebben 
als gemeente niet voor niets 
onlangs het internationale 
duurzaamheidskeurmerk 
ECO XXI award behaald’’, zegt 
Sandbergen die onder andere 
duurzaamheid in zijn porte-
feuille heeft en trots is op de 
plannen van Paal 69. 

De wethouder hoopt dat 
andere strandpaviljoens het 
voorbeeld van Paal 69 zul-
len volgen en biedt daarvoor 
een ‘energieadviseur’ aan. Als 
steuntje in de rug kregen de 
eigenaren van Paal 69 een 
‘wattcher’, een apparaat dat 
op elk moment van de dag 
laat zien wat het stroomver-
bruik is.

pen 8 van de Zandvoortse ba-
sisscholen en de brugklas van 
het Wim Gertenbach College 
een leskoffertje van de ‘Derde 
Kamer’ over politiek gekre-
gen. Met dit leskoffertje heb-
ben de leerlingen in de klas 
gedebatteerd, waarna per 
klas de twee beste debaters 
zijn aangewezen. Tijdens een 
debat met lokale politici zijn 
Chloë Kuiper en Milan van 
Laere van de Nicolaasschool 
uitgeroepen tot winnaars. 
Zij hadden volgens het col-
lege de beste argumenten 
en steunden elkaar het beste. 
Ze namen maar wat graag de 
uitnodiging aan en hebben 
genoten van een heerlijke 
en gezellige lunch in grand 
café XL.

koekjes zonder verpakking 
en gebruiken duurzame 
schoonmaakmiddelen. “Niet 
alleen hebben wij biologische 
maaltijden omdat dat beter 
is voor het milieu, ook sma-
ken ze nog eens veel beter 
dan al die verse ingrediënten 
die wel bespoten zijn. Onze 
volgende stap is kijken of we 
iets met zonnepanelen, wind-
energie en het opvangen van 
regenwater kunnen doen”, 
meldt ze.

De Green Key is een duur-

de Zandvoortse gemeente-
raad wordt ondersteund. Op 
Prinsjesdag hebben alle groe-
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 
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waterstanden

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Zondaghap week 5: 
Chili con carne, 

stokbrood & frisse salade € 6,50
Voor de kinderen € 5,00 inclusief glas limonade
Open tot 20.00 uur! Tevens is afhalen ook mogelijk.

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10.00- tot 20.00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

De nieuwe lunchroom in Zandvoort 
met huiskamersfeer…

Amazing mondays   

Reservation Only 023-54714608 | zuidstrand@ajuma.nl
Lichtfabriek | Minckelersweg 2 | 2031 EM  Haarlem

04 feb. 

€ 35,- incl. bubbles | food | music
Be there, every monday at 19h00

 in de LichtfabRiek

Dinner Preview 2013

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 09.30-14.30 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

CD | DVD | BLU-RAY | GAMES | MERCHANDISE | MORE
Kerkstraat 8, Zandvoort

OPHEFFINGS 
UITVERKOOP 

Helaas heb ik, na bijna 9 jaar, besloten om 
te stoppen met mijn winkel. Verkopen via 
internet, de recessie en de toenemende 

concurrentie vanuit omliggende gemeenten 
zijn mede de oorzaak hiervoor. 

Marcel van Kuijk

Daarom vanaf morgen 1 februari

ALLES MET 15 % KORTING

(met uitzondering van de hard ware,
nieuw releases en merchandise artikelen)

BENT U OP ZOEK 
NAAR THUISZORG?
Wij bieden u deskundige en professionele zorg thuis, 
geheel afgestemd op uw wensen, van huishoudelijke 
zorg tot verzorging en intensieve verpleging. 

Voor meer informati e kunt u contact 
opnemen met onze wijkteams. 
Wijkteam Duinrand: 06-43394461 
of wijkteamduinrand@zorgcontact.nl
Wijkteam Nieuw Noord: 06-43394462 
of wijkteamnieuwnoord@zorgcontact.nl

www.zorgcontact.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.371 exemplaren

colofon
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Met oog en oor
de badplaats door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

in Bentveld. Geef u hier-
voor op via www.facebook/
afvalstudie of via tel. 06-
20513641. Als deze datum 
niet uitkomt kunt u ook te-
lefonisch contact opnemen 
voor een andere afspraak. 

Cinema Nostalgie
Volgende week dinsdag 5 
februari is vanaf 13.30 uur 
weer een Cinema Nostalgie. 
De film die vertoond wordt 
is ‘Funny Face’ uit 1957 
met in de hoofdrollen Fred 
Astaire en Audrey Hepburn. 
De muziek is van George 
en Ira Geshwin. Vanaf 13.00 
uur is er een ontvangst 
met koffie of thee en cake. 
Indien u gebruik wilt maken 
van de Belbus, kunt u zich 
opgeven bij Pluspunt, tel. 
5717373. Het echtpaar Luijkx 
is aanwezig om u te helpen 
bij de instap van de lift en/
of naar de stoel. De kosten 
inclusief belbus is € 7. Losse 
kaarten (zonder Belbus) zijn 
op de dag zelf voor € 6 te 
koop bij de kassa van Circus 
Zandvoort. 

Taizé dienst
Op vrijdag 1 februari is er de 
maandelijkse Taizé-dienst 
in Zandvoort met het the-
ma ‘Bij God ben ik thuis’. De 
dienst is zoals gebruikelijk 
in de Agathakerk aan de 
Grote Krocht en de aanvang 
is om 19.30 uur. Om 19.00 
uur worden, voor wie dat 
wil, de liederen ingezongen. 
De Zandvoortse dienst is sa-
mengesteld door de werk-
groep Taizé van de Lokale 
Raad van Kerken. In (lied)
teksten en gebeden wordt 
het thema uitgediept. Taizé 
is een Frans dorpje waar al 
sinds 1940 een oecume-
nische gemeenschap (R-K 
en Protestants) actief is en 
waar jaarlijks tienduizen-
den jongeren en volwas-
senen op afkomen om te 
ervaren wat oecumene is. 
Na afloop van de dienst is 
er koffie en thee.

Laf vandalisme

Een schoolvoorbeeld van laf 
vandalisme. In de nacht van 
vrijdag op zaterdag werd 
een in de hal van een flatge-
bouw aan de Lorentzstraat 
geparkeerde scootmobiel 
volledig gesloopt. De ei-
genaar kon zich niet meer 
naar buiten begeven met 
de vernielde scootmobiel. 
Bewoners van de flat spre-
ken schande van het vanda-
lisme dat zich in hun cen-
trale hal heeft voorgedaan. 
De eigenaar heeft uiteraard 
aangifte gedaan bij de po-
litie. Die vragen eventuele 
getuigen om zich te mel-
den om zodoende de da-
ders op te kunnen sporen. 
Weet u meer of denkt u te 
weten wie de daders zijn, 
meldt u zich dan bij de po-
litie, tel. 0900-8844 of via 
Meld Misdaad Anoniem, tel. 
0800-7000.

Vermist

Sinds 3 oktober 2012 wordt 
de ruwhaar teckel Quirine 
vermist. Ze is zoekgeraakt 
in de zeereep langs het 
strand ten zuiden van 

Alle sneeuw is in rap tempo verdwenen, de normale bestrating 
is weer in zicht gekomen en daarmee hebben we ons vertrouwd 
beeld terug. Zo zie je hier en daar zwerfafval liggen dat normaal 
gesproken in de afvalbak thuishoort.
Verspreid over Zandvoort staan honderden afvalbakken. Bedoeld voor passanten die 
klein afval kwijt willen: een klokhuis, papiertjes, sigarettenpakje, hondenpoepzakje, 
drankblikje. 
Zolang het voor dat doel wordt gebruikt is iedereen tevreden: geen afval op straat en 
logistiek goed te onderhouden. Helaas gebeurt het veel te vaak dat inwoners deze af-
valbakjes gebruiken als extra huisvuilcontainer. De zojuist geleegde bakjes puilen dan 
onnodig uit met afval dat er niet in thuishoort. 
Op zo’n manier wordt ZANDVOORT SCHOON!? houden wel lastig.

ZANDVOORT SCHOON!? 
en Afvalbakjes…..

Noordwijk tussen de 
strandopgangen A en 
B. Zeer waarschijnlijk 
is Quirine voor het 
laatst gezien op 23 
januari om 17.00 uur 
op de boulevard in 
Zandvoort maar ze is 
zo angstig en schuw 
geworden dat nie-
mand haar tot nog 
toe heeft kunnen 
vangen. De teckel is 
4 jaar oud, gesterili-
seerd en gechipt, is 
zwart getijgerd met 

tan en heeft donkere ogen 
met onderaan in linkeroog 
stukje blauw. Haar baasje 
en het zusje van Quirine 
zijn ontroostbaar!! Weet u 
iets over de hond of heeft 
u haar gezien? Bel naar 06-
24316875 of mail naar bri-
gitte5000@gmail.com. De 
tipgever wacht een grote 
beloning!

Afvalstudent zoekt 
deelnemers
Voor een studie afval-
len worden deelnemers 
gezocht. De studie is een 
gezond afvaldieet van 8 
weken, dat intensief be-
geleid wordt door een af-
studeerstudent diëtetiek 
aan de Hogeschool van 
Amsterdam. Normaal zou 
het traject bij een diëtist 
€ 180 kosten, maar omdat 
in dit geval de gegevens 
gebruikt worden voor een 
onderzoek zijn de kosten 

slechts € 50. Er 
zijn wekelijks 
bijeenkomsten 
waarin vaardig-
heden en tech-
nieken geleerd 
worden om af 
te vallen en na 
het dieet op 
gewicht te blij-
ven. Interesse? 

Kom naar de gratis en vrij-
blijvende voorlichtingsbij-
eenkomst op zaterdag 9 
februari om 14.00 of 15.00 
op de Zandvoortselaan 371 

Gemeente Zandvoort

Brandweerman Rocco Termaat leest voor

Brandweerman leest voor 
tijdens jaarlijkse voorleesontbijt

Als officiële start van de Nationale Voorleesdagen hoort 
traditiegetrouw een voorleesontbijt. In de ruimte van Bi-
bliotheek Zandvoort zaten vorige week woensdag 30 peu-
ters van de peuterspeelzalen Hannie Schaft en Rakker, van 
Ducky Duck, gezellig op de grond. De spanning was groot 
want wie zou de bekende voorlezer zijn? Dit jaar mocht de 
Zandvoortse brandweerman Rocco Termaat zijn kunne als 
voorlezer laten horen. Hij deed het perfect en kon de peu-
ters goed boeien.

Tekst en foto Nel Kerkman

Voorlezen is erg belangrijk, 
vooral voor baby’s, peuters 
en kleuters. Het prikkelt de 
fantasie en ontwikkelt het 
taalgevoel en ook belangrijk: 
het is een geweldige afslui-
ting om de dag mee te be-
eindigen. Zo worden kleine 
kinderen straks grote lezers 
die met hun (groot)ouders 
de bibliotheek bezoeken.

Poep op mijn kop
Speciaal voor Termaat 
was het boek ‘Spuit 11’ van 

Herman van Straaten uit-
gekozen. Het gaat over een 
kleine olifant die graag 
brandweerolifant wilde 
worden. Met veel plezier en 
overtuiging las hij in brand-
weertenue het boek voor 
en liet daarbij de mooie 
tekeningen zien. Na het 
overheerlijke ontbijt met 
zelfs verse stukjes ananas, 
las Termaat als verrassing 
nog een boekje voor. En wat 
voor één! Het ging over een 
mol die op zijn kop was ge-
poept, heerlijk vies. Telkens 
vroeg de mol aan een dier: 

“Wie heeft er op mijn kop 
gepoept?” Met open mond 
volgden de peuters het ver-
haal en iemand gaf zeer 
assertief het perfecte ant-
woord op de vraag: “Ikke 
niet!” Onder groot applaus 
en met een presentje werd 
Rocco Termaat hartelijk be-
dankt voor zijn voorleesac-
tiviteit. Met een kleurplaat 
rijker verlieten de peuters 
keurig in de rij de biblio-
theek. Hopelijk is het zaadje 
geplant om vaker voorgele-
zen te worden. Er zijn ge-
noeg leuke prentenboeken 
in de bibliotheek en het lid-
maatschap voor kinderen is 
gratis.

Gebaren workshop 
Tijdens de voorleesdagen is 
er een leerzame workshop 
voor ouders en kinderen van 
0 tot en met 4 jaar. Want 
niet alleen peuters genie-
ten van voorlezen ook ba-
by’s kunnen heel veel leren 
van voorlezen en het ver-
sterkt de ouder-kind relatie. 
Op vrijdag 1 februari geeft 
Suzanne van Pruijssen een 
workshop en leert men hoe 
je met gebaren het voorle-
zen aan je kindje nog leuker 
kunt maken. De toegangs-
prijs bedraagt voor ouder 
en kind tezamen € 2,50 
voor leden. Niet-leden be-
talen € 5. De ochtend in de 
Bibliotheek Zandvoort start 
om 10.00 uur.
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WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

t/m 12 jr.

Specialist voor al uw bloemwerken.

Altijd het juiste 
moment voor bloemen!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl    T. 023 57 40 330
Voor proeflessen kunt u contact opnemen met Hella Wanders-Kuiper

 cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
Deelbetalingen is mogelijk bij cursussen boven de € 40,-.

Franse Conversatie, Nieuw!
Voor deze cursus is enige basiskennis van de Franse taal noodzakelijk
Vrijdag 13:00 – 15:00 8 februari t/m 26 april

iPad, maak optimaal gebruik van de iPad
Om deze 2 bijeenkomsten te volgen dient u in het bezit te zijn van een 
Apple iPad, enkel Apple iPad. De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk 
draagbaar multimedia apparaat met talloze mogelijkheden. 
Dinsdag 12:30 – 14:30  5 februari & 12 februari
De cursus van 15:00 is vol.

Picasa Fotobewerking
In deze cursus leert u in 6 lessen hoe u op een leuke en makkelijke ma-
nier meer kunt doen met uw zelfgemaakt foto's. Hoe maakt u een webal-
bum, hoe krijgt u uw foto’s van uw camera? Wat doet u met rode ogen?
Donderdag 19:30 – 21:30   28 februari t/m 4 april

Facebook 
Oude vrienden of kennissen weer vinden? De kleinkinderen kunnen 
volgen in dagelijkse dingen. Uw netwerk vergoten. Met Facebook is 
veel mogelijk.
Woensdag 10:00- 11:30  27 februari t/m 3 april

Beeldhouwen en Boetseren
De cursus is bestemd voor zowel beginners als gevorderden 
en houdt rekening met de eigen vaardigheden. 
Maandag of Donderdag 19:30 - 22:00 28/31 januari t/m 29/25 april

Hatha Yoga   

Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt 
met eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt 
nieuwe energie en innerlijke kracht. Men leert rustiger en evenwichti-
ger te worden. Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning.
Nog plek in de nieuwe 3de groep:
Vrijdag 12:15 – 13:15  t/m 17 april

Yoga voor (ex) kankerpatiënten
Nieuwe docente: Ingeborg Mooiweer Juist als je ziek bent (geweest)
is het fijn om positief met je lichaam bezig te zijn.
Vrijdag 9:30 – 10:30 1 februari t/m 19 april

JazzDance 55+Jong 

Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven. Elke week bewegen is 
gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal een stuk lichter. 
Er wordt rekening gehouden met leeftijd en vermogen. Je mag gerust 
meedoen op een stoel.
Donderdag 14:30 – 15:30 t/m 25 april

Medische gym
Speciaal voor rug, nek en andere medische klachten.
Vrijdag 9:30 – 10:30 25 januari t/m 21 juni

Nederlands 

Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:00 – 12:00 24 januari t/m 18 april
Drastisch in prijs verlaagd: € 55,- voor 12 lessen van 2 uur. 

Glas in Lood Voor beginners en gevorderden
Glas in Lood is een oeroude ambacht die nog steeds prachtige
resultaten geeft. Met behulp van de docent leert men het glas te 
snijden en in het lood te zetten. 
Woensdag 19:30 – 22:00 30 januari t/m 27 maart

Senioren computercursus 
Snuffelcursus of Basiscursus
Dinsdag op aanvraag

• Gordijnen stomen, repareren
• Rol- en vouwgordijnen
• Vitrage, duoroll
• Gordijnrails
• Gratis opmeten

R. Dincer | Grote Krocht 19 | Tel. 5719841

Aanbieding:
Gordijnstof 1,5m breedKamerhoog: € 7,- p.m.

Laat u niet verrassen 
door de winter…

De temperatuur daalt, dus tijd om de auto winterklaar 
te maken. Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

• Winterbanden
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden  
een GRATIS winterpakket.

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

De oudercommissie van SKIP 
presenteert het SKIP......

Winterfeest

Kinderactiviteiten: 15.00 - 17.00 uur
KDV Pluk, Darwinhof 7 te Zandvoort

Zaterdag 9 febr. 
Van 14.00 - 18.00 uur 

op KDV PLUK 

Braderie met 

hapjes/ drankjes

verkoop van

kinderkleding 

en speelgoed

Iedereen is welkom!

Mede mogelijk gemaakt door de Ver. Onderling Hulpbetoon Zandvoort

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

Een heerlijke boterkoek
van € 4,95 voor € 3,95

een chocolade schuitje van € 1,95 voor € 1,70
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Museumpodium met Schuurman, Rhodês en Spoor | Foto: Rob Bossink

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing 
van brieven te weigeren.

Hertenleed
Hierbij wil ik graag reageren op het artikel van 24 januari jl. over de jager die een hert uit zijn lijden 
verlost. Deze man raakte onlangs zijn jachtvergunning kwijt omdat hij een hert, dat twee poten 
had gebroken bij een aanrijding, uit zijn lijden had verlost. Dat mag natuurlijk niet. Dat had moeten 
gebeuren door een boswachter van de AWD. Maar ja… die had een vrije dag en dan is er niemand. 
Hoewel, er zijn er onlangs zes aangesteld lezen wij maar die waren niet in de buurt. 

Herten komen niet voor niets voor in het dorp. De één vindt dat leuk, de ander niet, maar doordat de 
AWD haar gebied niet genoeg heeft omheind gebeurt het. Dat is niet de schuld van de dieren maar 
wel van de AWD. Bij eventuele schade geeft de AWD echter niet thuis.

Hoe eerlijk en zorgzaam is de AWD voor haar dieren en de mensen die daar om geven? Ik kan u wel 
vertellen dat de beschaafde samenleving van de AWD niet de mijne is en zeker voor mij geen ac-
ceptabele. Amsterdam en de provincie dulden geen inmenging in haar beleid. Een doorn in het oog van 
onze burgemeester. Hij heeft er nu nog een doorn bij: een goedwillende jager zonder vergunning. 

En wat doen wij? Mengen wij ons niet in het beleid van de AWD of wordt er nu eindelijk eens optreden 
tegen deze ‘staat in een staat’ met haar eigen regels?

Emmy de Roode

Geachte Zandvoorters,
Onlangs liep ik met mijn ruim 10 jaar oude hondje in de Brederodestraat. Ik kwam er op dat moment 
achter dat mijn hondje last had van buikloop. Gelukkig had ik twee ‘poepzakjes’ bij mij. Nadat hij 
binnen een kwartier voor de 3e keer ontlasting had, wilde ik naar de poepzakjeshouder lopen die 100 
meter verderop hangt, om een nieuw ‘poepzakje’ te halen zodat ik het nu ook weer op kon ruimen. 
Op dat moment stopte er een auto naast mij en stapte er een mevrouw uit van de handhaving. Ik leg 
de dame de situatie uit, maar zij wil van niets weten. Ik wilde toch doorlopen om een zakje te gaan 
halen, op dat moment stapte haar collega ook uit en samen versperden zij mij de weg en dreigden de 
politie op te roepen als ik toch mijn weg zou vervolgen. Ik heb een bekeuring gekregen van € 120. 

Een hele rare situatie vind ik het. Hoeveel zakjes moet je meenemen als je met de hond uitgaat? En 
waar is de menselijkheid en begrip gebleven? Ik was immers onderweg om het op te ruimen en liep met 
een ziek hondje. Ik heb mijn beklag gedaan bij haar meerdere, en die zei dat ik dan maar in beroep 
moet gaan bij de Officier van Justitie, wat ik inmiddels ook gedaan heb.

Graag wil ik in contact komen met mensen die een soortgelijke, onterechte bekeuring van handhaving, 
en dan met name van de dame met het donker uiterlijk, hebben gehad. Ik wil dan gezamenlijk bij B&W 
een klacht indienen en een hoorzitting aanvragen, zodat het functioneren van de handhaving, en dan 
met name van deze dame, onder de loep genomen wordt. Graag uw reactie op roberts.email@online.nl.

Robert Knoop

Hierbij wil ik reageren op het reactie van Maarten van Duijn in de Zandvoorste Courant van 24/01 
jongstleden en het artikel wat recent ook in het Haarlems Dagblad heeft gestaan. Aangezien kosten 
tegenover de vergoeding dermate niet meer toereikend zijn heeft de heer Mulder maar de arro-
gantie genomen om de contracten met VGZ en Zilveren Kruis Achmea (moet dat niet Menzis zijn?) 
rücksichtslos op te zeggen. 
Heeft hij überhaupt nagedacht dat dit ten koste gaat van de patiënten, zijn klanten? Veel patiënten 
uit zijn praktijk hebben dermate dure medicijnen dat zij dit niet, zoals gemeld, maar ‘even’ zelf eerst 
moeten voorschieten en dan maar zien of en hoe ze dit terug krijgen van hun zorgverzekeraar. Dit gaat 
ten koste van hun gezondheid. Heeft de heer Mulder daar over nagedacht? Blijkbaar niet. Arrogantie 
ten top. In principe is een apotheek een winkel waar je je medicijnen haalt die hij inkoopt. Hoe hij dit 
vergoed krijgt is zijn zorg en dit dient hij op een adequate wijze op te lossen met de verzekeraars en 
niet over de rug van personen die niet om deze ontwikkelingen hebben gevraagd. 

M. van Zijtveld-Busé

Voortreffelijke start Museumpodium

Met de ‘Bieberbus’ naar Justin Bieber concert

De opening van het nieuwe jaar voor wat het Museumpo-
dium betreft had niet beter kunnen zijn. Drie Zandvoortse 
musici beten het spits af voor 2013. Zangeres Rhodês, saxo-
fonist Adam Spoor en violist Louis ‘Papa Luigi’ Schuurman 
maakten er vorige week zaterdag een waar jazzfeest van.

Op zaterdag 13 april geeft Justin Bieber een concert in de Gel-
redome in Arnhem. Toen in juli vorig jaar de kaartverkoop 
startte, was het o.a. bij VVV Zandvoort een gekkenhuis. Op 
initiatief van een moeder, zal er een speciale ‘Bieberbus’ 
naar Arnhem op en neer gaan om de Zandvoortse Bieber-
fans die een ticket hebben naar het concert te vervoeren.

Niet minder dan 90 jazz-
liefhebbers waren naar het 
Zandvoorts Museum gekomen 
om dit feest mee te maken en 

Voor de ouders een gerust-
stellend idee dat hun kinde-
ren onder begeleiding naar 
de Gel redome rijden, daar 
voor de poort van het sta-

gekomen op het maandelijkse 
muziekprogramma. “Speciaal 
voor deze gelegenheid hadden 
zangeres Cathy ‘Rhodês’ Samé 
Lottin, saxofonist Adam Spoor 
en violist Louis Schuurman 
een muzikaal jazzprogramma 
samengesteld, waar je am-
per bij stil kon blijven zitten. 
Deze drie unieke Zandvoortse 
muzikanten lieten met veel 
enthousiasme muziek van 
hun eigen repertoire horen. 
Aangevuld met jazzsongs die 
ze samen ten gehore brach-
ten werd het een swingende 
en gezellige zaterdagmiddag 
die we niet snel meer zullen 
vergeten”, zei Huls. Als dit po-
dium zo door blijft gaan is er 
wellicht een grotere zaal no-
dig. De tijd zal het leren.

de kinderen worden naar bin-
nen begeleid en het is nog 
gezellig in de bus ook. Op 
dit moment zijn er nog een 
aantal plaatsen vrij voor de 
‘Bieberbus’. Ouders die hun 
kind(eren) willen aanmel-
den worden aanbevolen dit 
snel te doen want vol=vol. 
U kunt zich aanmelden bij 
Hilda van den Boo gaard, 
tel. 06-49844966 of via 
Facebookpagina ‘Bieber bus’.

ze kregen waar voor hun geld. 
Museumdirecteur Sabine Huls 
was zeer in haar nopjes want 
zoveel waren er niet eerder af-

dion worden afgezet en na 
afloop weer naar Zandvoort 
worden gebracht. Dus veilig, 
geen gedoe met zelf rijden 
en een parkeerplaats zoeken, 
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Dezonweerder.nl heeft een geweldige actie in de maand februari. 
U krijgt op al onze zonweringsproducten

een gratis elektrische bediening incl. opbouwschakelaar 
t.w.v. €211,-

Zonneschermen, rolluiken, markiezen en screens

MAAK NU GEBRUIK VAN DE CRISIS!!!

Ohmstraat 4
1976 AC  IJmuiden
Tel.: 0255 – 515 331 / 06 – 50 43 21 52
@: info@dezonweerder.nl

GRATIS MOTOR T.W.V. €211,-*

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

ZWEMMEN MET 30% KORTING!!
 U BETAALT PER PERSOON € 8,35 IN PLAATS VAN € 11,95

(kinderen € 5,95 i.p.v. € 8,50)

Zwemmen in ons subtropisch bad, ook als het  
buiten koud en guur is….of al drijvende een film kijken?
Het kan allemaal in de Aqua Mundo van 
Center Parcs Park Zandvoort!

Kijk voor de openingstijden van ons subtropisch 
ZWEMPARADIJS MET AQUA CINEMA op onze
website: www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort.

Nieuw! ReseRveeR oNliNe via oNze website 
www.dagjeceNteRpaRcs.Nl/zaNdvooRt

Deze actie loopt van
1 februari t/m 31 maart 2013

Meer informatie?
Center Parcs Park Zandvoort
Vondellaan 60, 2041 BE Zandvoort
Tel.: 023 – 57 20 000
of kijk op: www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort

uw gegevens:

Naam:………….……………………………………

Woonplaats:…………………………………………

E-mail:………………………………………………..

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Kijkmoment woensdag 6 februari a.s. om 10.00 uur. 
Galerijfl at gelegen op de 4e etage. 
Woonkamer, keuken, 3 slaapkamers, badkamer 
en een berging in de onderbouw
Service kosten: € 31,91 per maand
Woonoppervlakte ca. 85 m2

Minimale inkomenseis voor deze woning bedraagt 
met maximaal 2 inkomens € 2.235,= NETTO per maand.

Kijkmoment woensdag 6 februari a.s. om 11.00 uur. 
3-kamer nieuwbouwappartement in centrum met zwerf-
parkeerplaats. 3e etage:woonkamer met balkon, keuken, 
2 slaapkamer, badkamer met ligbad, douche en 2e toilet
Service kosten: € 54,06 per maand
Woonoppervlakte ca. 105 m2

Minimale inkomenseis voor deze woning bedraagt 
met maximaal 2 inkomens € 2.775,= NETTO per maand.

De voorwaarden en documenten kunt u downloaden vanaf onze website: www.greevenmakelaardij.nl. 
De documenten kunt u tijdens het kijkmoment inleveren bij de makelaar.

KIJKMOMENT: ZATERDAG 2 FEBRUARI A.S. OM 12.00 UUR!!!
Charmante hoekwoning met patio in het centrum gelegen 
en zo te betrekken! Op steenworpafstand van het strand, 
restaurants, winkels en NS-station.
• Lichte woonkamer en separate eetkamer;
• Luxe en moderne open keuken (2011);
• 4 slaapkamers, 5 slaapkamers mogelijk;
• Moderne en luxe Badkamer met ligbad, 
   inloop douche en wastafelmeubel met 2 waskommen;
• Geheel v.v. dubbel glas en fraaie paneel deuren;
• In 2011 vrijwel alles gerenoveerd, buitenschilderwerk 2012;
• Woonoppervlakte 131 m2, perceelopp. 82 m2; 

Prinsenhofstraat 16-B Prinsenhofstraat 7 

HUURPRIJS € 745,= PER MAAND 
EXCL. G/W/E EN SERVICEKOSTEN

HUURPRIJS € 925,= PER MAAND 
EXCL. G/W/E EN SERVICEKOSTEN. INCL. PARKEERPLAATS

VRAAGPRIJS: € 259.000,= k.k. 

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl WORD ONZE HUISVRIEND op www.facebook.com/greeven-makelaardij

WORDT DIT UW NIEUWE PALEIS?
 

Zandvoort

Keesomstraat 245 

HUUR HUUR LUXE
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Weer

Temperatuur

Max 9 8 5-6 6

Min 5 6 3 1

Zon 25% 25% 40% 60%

Neerslag 75% 85% 70% 50%  

Wind zw. 6 wzw. 5 n. 5-6 wzw. 3

Rentree winter 
blijft voorlopig uit 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Medio deze week hadden 
we even zeer hoge tem-
peraturen in huis, want op 
woensdag werd het lande-
lijk, in de warme sector van 
een depressie, tot wel 14 
graden. Dit soort maxima 
behoren tot de allerhoog-
ste temperaturen die maar 
mogelijk zijn eind januari. 

Vanwege de aanlandige 
wind over het nu relatief 
koude zeewater werd het 
in Zandvoort niet zo heel 
zacht. Die zuidwestenwind 
waait veelal stevig door de 
komende dagen en het re-
gent zo nu en dan flink. 

Richting het einde van de 
week wordt het weer min-
der zacht en in het eerste 
sprokkelweekend liggen de 
maxima rond 5-6 graden. 
We zien dan een kleine, 
maar mogelijk venijnige 
depressie onderlangs door-
trekken en dit zou tijdelijk 
zelfs wat natte sneeuw kun-
nen geven rond zaterdag 
met een ferme (noorden) 
wind. 

Op de langere termijn blijft 
het flink wisselvallig in onze 
regionen en komen de tem-
peraturen op een tamelijk 
normaal februariniveau uit. 
De stroming blijft niet pal 

west, maar wordt vooral la-
ter in de periode noordwest 
en vanaf 7-8 februari mo-
gelijk zelfs bijna pal noord 
gedurende enige tijd. Die 
noordenwinden brengen 
kouder weer met een gere-
de kans op winterse buien 
inclusief hagel en sneeuw 
en in de nachten zou het 
dan weer wat kunnen gaan 
vriezen. 

Volgens de kalenderklima-
tologie zien we regelmatig 
een koude, gure winterfase 
rond 10 februari. Echter 
een doorbraak naar seri-
eus winterweer met een 
koude noordoostenwind is 
voorlopig niet in zicht. We 
hebben nu wel een aardige 
winterse periode beleefd, 
maar het koudegetal in 
Zuid-Kennemerland is op-
gelopen tot slechts 48. De 
legendarische winter van 
1962/’63, nu exact 50 gele-
den (toen uiteraard wel met 
elfstedentocht!) kwam tot 
rond 350 punten in de Bilt, 
dus bijna zeven keer zoveel. 
Vroeger was het dus soms 
nog eens echt winter. 

Meer weerinfo via de site 
www.weerprimeur.nl en 
eventueel via 0900-1234554. 

weerman Marc Putto 

En ineens was de winter voorbij afgelopen zondag en steeg 
het kwik tot meer dan 5 graden in de plus. In Zeeland, waar 
het vorige week vrijdagochtend nog 15 graden vroor, werd 
zondagmiddag 8 graden genoteerd: een bijna Amerikaans 
temperatuurverschil van 23 graden in bepaald korte tijd.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Wietplantage in flat Lorentzstraat wordt ontmanteld

Vrolijke deelnemers aan de wandeltocht

Melding van wateroverlast 
leidt naar wietplantage

Kunstuitjes in Haarlem

Stappen in de sneeuw
Parkeerverordening 
opnieuw in de raad

De politie kreeg woensdagmiddag een melding van water-
overlast in een flatwoning aan de Lorentzstraat/hoek Rein-
wardtstraat. Bij een onderzoek in de woning bleek er een in 
werking zijnde wietplantage aanwezig te zijn.

Vorige week zaterdag bezocht een groep kunstenaars van 
BKZ ‘De Hallen’ in Haarlem. Rian Peeperkorn gaf uitleg over 
het werk van de bijzondere Britse kunstenaar Roger Hiorns 
die daar exposeert.

Afgelopen zaterdag konden Zandvoortse inwoners en ande-
re geïnteresseerden gratis deelnemen aan een gezellige en 
sportieve strandwandeling. Zandvoort Actief organiseerde 
de tweede editie van de ‘10.000 stappen van Zandvoort’.Komende dinsdag staat de Parkeerverordening 2013 op-

nieuw op de agenda van de raadsvergadering Informatie. 
Raadslid Astrid van der Veld (GBZ) heeft nog een aantal vra-
gen over de nieuwe verordening en wethouder Andor Sand-
bergen heeft een mededeling voor de raad over het gratis 
parkeren voor gehandicapten aan de boulevards.

De apparatuur is in beslag 
genomen en de 292 planten 
zijn geruimd. Alles zal wor-
den vernietigd. De politie 
heeft een 29-jarige man uit 

Hiorns zet vraagtekens bij de 
manier waarop wij omgaan 
met de dingen om ons heen. 
In hoeverre kennen wij een 
object echt? Hoe verandert 
ons begrip van een sculptuur 
als we weten dat er koeien-
hersenen in verwerkt zijn? 
Krijgt een beeld een andere 
betekenis als we weten dat 
een religieuze gemeenschap 
er van een afstand haar ge-
beden op richt? Bij Hiorns 
is uiteindelijk niets wat het 

De start van de wandeltocht 
over het strand was bij de ro-
tonde. Om 10.00 uur werden 
de 28 deelnemers welkom 
geheten en niet veel later 
werd er enthousiast gestart 
met de wandeling. Het 
sneeuwde die ochtend, wat 
zorgde voor mooie plaatjes 
van het strand, maar voor 
de wandelaars betekende 
dat ook een koude editie 
van deze wandeltocht. Na 
afloop werd gezamenlijk een 
warm drankje genuttigd in 
strandpaviljoen Beachclub 
Take Five, aangeboden 
door de huisartsenpraktijk 
Koninginneweg. Een mooie 
afsluiting van een sportieve 
ochtend.

De wandeling stond in het 

De raad heeft besloten om in 
een aantal stappen de leges 
voor het verstrekken van de 
gehandicaptenparkeerkaart 
(GPK) op een kostendekkend 
niveau te brengen. Voor 2013 
zijn op 7 november 2012 de le-
ges vastgesteld op € 151,10. In 
de gemeenteraad van 18 de-
cember 2012 is besloten om 
de leges voor de GPK in één 
keer op te hogen naar kos-
tendekkend niveau, te weten  
€ 240. Dit bedrag overtreft de 
kosten die gemoeid zijn met 
de behandeling van een aan-
vraag voor een verlenging van 
de GPK, waarbij geen medi-
sche keuring meer nodig is. Of 
de keuring nog nodig is, wordt 
vastgesteld door de keurings-
arts bij de beoordeling voor 
de eerste vergunning. Als 
deze arts de aandoening van 
de aanvrager als progressief 
beoordeelt, neemt hij/zij dit 
in het keuringsrapport
op, met als conclusie dat in 

Almere in de Lorentzstraat 
aangehouden. Zijn betrok-
kenheid bij deze kwekerij 
wordt onderzocht. De politie 
maakt proces-verbaal op.

lijkt, het lijkt hem te gaan 
om het scheppen van ver-
warring.

Een week later zijn de 
Vrienden van BKZ in het 
Frans Hals museum rond-
geleid. In de aanloop naar 
de Gouden Eeuw waren er 
enkele zeer getalenteerde 
schilders in Haarlem die de 
schilderkunst op een hoog 
niveau brachten. Beide uitjes 
waren ‘gouden uurtjes’.

teken van 10.000 stappen 
en dat is niet zomaar. Om 
gezond te leven zou een vol-
wassene dagelijks 10.000 
stappen moeten zetten. Een 
mens zet gemiddeld 6.000 
stappen per dag. De 4.000 
extra stappen komen onge-
veer overeen met een half 
uurtje stevig wandelen. Met 
deze wandeling werden 
de deelnemers gestimu-
leerd dagelijks voldoende 
te bewegen. Vanwege de 
enthousiaste reacties is 
het mogelijk dat Zandvoort 
Actief vaker een strandwan-
deling als deze zal organise-
ren. Geïnteresseerden kun-
nen contact opnemen met 
Adele Schmidt via dietist@
adviesinvoeding.nl of tel. 06-
22249100

de toekomst herkeuring voor 
een nieuwe aanvraag niet 
meer nodig is. De kosten van 
de verstrekking van een GPK, 
zonder medische keuring, 
bedraagt € 126,60. De raad 
wordt verzocht hiermee in te 
stemmen.

Herbenoeming
Ook het dekkingsplan van de 
Veiligheidsregio Kenne mer-
land en de eigendomspositie 
van de nieuwe brandweer/
reddingsbrigadekazerne 
vraagt nadere uitleg van het 
college en is op verzoek van 
het CDA op de agenda gezet. 
Verder zal de raad onder an-
dere praten over de mogelijke 
herbenoeming van burge-
meester Niek Meijer voor een 
periode van opnieuw zes jaar. 
Tijdens de vergadering zal 
een commissie van aanbeve-
ling worden gevormd die de 
herbenoeming zal voorberei-
den en een voorstel zal doen.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 
of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet (*vergoed 
door zorgverzekering) 

.........................................................
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
One Stop Nail Shop

A.B. Nails 
in Haarlem: 

nagelstudio, opleiding tot 
nagelstyliste, groothandel 

in nagel producten
 en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Voor een pedicure 
behandeling waarin u 
de baas blijft over uw 

voeten en die gespeciali-
seerd is in het verwijderen 

van pijnlijke likdoorns, 
eeltpitten en/of ingegroeide

nagels gaat u naar 
Pedicure Carla.

Tevens hot-stone massage 
en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Taxicentrale 
Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en 

buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol  

voor bus en personen 
vervoer Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588
.........................................................

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, maar 
omlaag met de prijs! 

Basisbeh. sch.maken + 
nagels knippen + eelt 

verwijderen+evt. likdoorns 
weghalen+creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info:

 5734944 
of 06-50203097

.........................................................  
Nieuwste model zonnebank 

met lichaamskoeling, 
gezichtskoeling,

lichttherapie, 
aromatherapie, verneveling, 

gezichtsbruiner, 
heerlijke muziek 

(meerdere keuzes) en 
aansluiting voor uw eigen 

iPod. € 0,80 p/min.
Slender You Zandvoort, 

Hogeweg 56A, 
tel. 06-19413733

Nieuwe Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 

of 06-22209568
.........................................................

Gespecialiseerd 
in Porsche en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

Voor uw APK, alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 
of 0653231754

Schilder heeft tijd over 
voor 12,50 p.u.p.p. 

Ook stucwerk mogelijk.
Tel. 06-27048739

.........................................................
Bouw- en 

renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort). 

Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, 
stucadoren, timmerwerk, 
badkamers en keukens. 

Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit te-
gen Poolse prijzen!

Tel. 06-44875212
.........................................................

Naar buiten met 
alle kinderen van 

Pippeloentje en Pluk 
en op ontdekking 

in de tuin of de 
duinen in de buurt. 
Natuurlijk bij SKiP! 

www.pippeloentje-pluk.nl
.........................................................

Garage te huur
aan de Achterweg. 

Huur: € 110 p.m.
Tel. 06-51569700

Te koop: 
Engelse buffetkast (antiek), 

Chinees kamer-
scherm (parelmoer), 

antieke divan. 
Interesse? 06-53467885

.........................................................
Marina

Van  beterschap
Jan en Betty

.........................................................
Conversatie Duits

GEZOCHT: 
Les in de Duitse taal op 

conversatie niveau. 
Deze zomer 

commerciele activiteit 
in Zandvoort, vandaar. 
Uw reactie graag naar 

06-54791816
.........................................................

Te huur 
op toplocatie aan 

de boulevard: 
2-kmr appartement, 
ca. 60 m2, incl. G/W/L

+tv en internet. 
Korte verhuur 

(paar maanden) 
ook mogelijk. 

Tel. 06-10177131

Op zOek naar uw dOelgrOep?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 
06-43429783 (Letty van den Brand)

Te Huur: 
Kantoorruimte in Zandvoort-Noord.
De ruimte bestaat uit twee units, verdeeld 
over twee etages, die afzonderlijk te huur zijn. 
Prijs € 780 (±75m2) en € 910 (±95m2). 
Ook geschikt als woonruimte. 

Interesse? 
Bel met 023-5739724 tijdens kantoor uren.



Aktie deze week, geldig t/m 7 februari 2013

** Zalm Kibbeling 500 gram **
voor € 7,50

** Hollandse Garnalen 100 gram **
voor € 3,99

** Hollandse Kabeljauwfilet ( NL ) **
500 gram voor € 10,00

** Hollandse Sliptong ( NL ) **
500 gram voor € 7,50

** Huisgemaakt Zalmslaatje per stuk € 2,99 **

** Garnalenkroket, per stuk voor € 1,80 **

** Dorade, uit Griekenland **
kilo prijs €10,00

Gratis gefileerd terwijl u wacht

Wist u van onze Pesce Fresco pas?
Voor maar € 7,50 bent u in het bezit van de pas.
Ontvang erna altijd op uw totaalbedrag maar liefst 10 % korting!!

 www.pescefresco.nl  /  www.visschotels.info  /  www.vishandelzandvoort.nl  

van 9.00 - tot 19.00
Haltestraat 16    2042 LM Zandvoort

Tel: 023 - 57 162 04

7 dagen per week
open



Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Koffie & Broodjeshuis Sheila's - Gasthuisplein 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

zandkOrrel

Bestel nu de 
ZandvoortPas 2013

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten envelop, voeg het bedrag (contant) toe en 
geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. 
Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis 
bezorgd. Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u 
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

2013

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij ook hang - 
en staande klokken hebben?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Kom proeven a.s. zaterdag 
2 februari bij Kaashuis tromp

tussen 13.00- en 17.00 uur
 tartiflette

malse ierse 
RUNDER BRAADlAPPEN

kilo € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand februari voor Pashouders:

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.
Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP
 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Relatie therapeut
Ab van der Neut

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% KORTING
OP TIjDSCHRIfTEN

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand februari

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort

WWW.ORANGERIEZANDVOORT.NL
ZandvoortPas Februari Special:
Bij een behandeling vanaf € 30 gratis een Collageen  
Paraffine Warmte Handpakking t.w.v. € 29 p.p.

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57  M 06 140 29 888
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Een kind wordt bruut verkracht. Foto’s verschijnen op 
internet maar wilt u die zien? Ik niet in ieder geval. 
Sterker nog, als ik die foto’s op mijn beeldscherm zie 
verschijnen, loop ik Linéa recta naar de politie met 
mijn PC. We weten allemaal dat dit helaas veelvuldig 
gebeurt en we vinden allemaal dat dit soort praktij-
ken keihard aangepakt moet worden. Maar waarom 
moeten we dan wel verminkte dieren en mensen zien 
op Facebook? 

Elke ochtend open ik met enige terughoudendheid dit 
sociale netwerk en dan hoop ik maar dat ik niet weer 
een onthoofde kat of een baby met een Mount Everest 
op haar rug zie. En die teksten eronder zijn helemaal 
om van te kotsen! Voor elke ‘vind ik leuk’ toon je dan 
zogenaamd aan dat je tegen dierenmishandeling bent 
of dat je respect toont naar dat kind. Alsof ze daar iets 
aan hebben! Geen ene moer schiet die baby daar iets 
mee op en dat arme dier ligt waarschijnlijk al weg te 
rotten in de goot. Maar ik hang ondertussen wel weer 
met mijn kop boven de pot omdat ik die beelden niet 
kan verdragen op de vroege ochtend. 

Hoe ziek is het trouwens om ook nog in te gaan op 
het verzoek om die foto te delen? En wat hebben we 
dan een ramptoeristen zeg, want dit soort ziekelijke 
plaatjes worden soms wel 200.000 keer gedeeld! 
Criticasters zullen wel weer zeggen dat ik mijn ogen 
niet moet sluiten voor de realiteit en dat ik stil moet 
staan bij dit soort misdaden van mens of natuur maar 
dan stel ik de vraag anders: Wat is het nut om mijn 
maag te doen draaien voor een ‘vind ik leuk’ terwijl je 
ook kan doneren aan goede doelen 
die daarvoor bestemd zijn? Of be-
ter nog, niet je ogen sluiten als het 
voor je neus gebeurt. Want wat zijn 
die fotodelers toch heroïsch op het 
internet. Maar in de praktijk zijn het 
laffe moraalridders.

Delen is niet leuk

Uitgesproken!
Danny van ‘t Loo en Ferdy Olijerhoek zijn twee van de vier 
leden van de band Field of Steel. Samen met hun Haarlemse 
vrienden Pieter van Gunsteren en Max van Horssen ston-
den ze onlangs in de voorrondes van de Rob Acda Award en 
gaan nu door naar de finale, die op 5 april aanstaande zal 
worden gehouden in het Patronaat in Haarlem.

door Ramona Jonkhout

Deze vrienden maken al 5 jaar samen muziek en heb-
ben al in verschillende cafés zoals Stiels, Patronaatcafé, 
Slachthuis, Tijn Akersloot, K77, Pitcher en de Tempelier 
gespeeld. 

Danny en Ferdy kennen elkaar al van jongs af aan. Allebei 
zijn ze rond hun twaalfde jaar begonnen met gitaar spe-
len. Ferdy begon met de basgitaar, maar nu speelt hij ‘ge-
woon’ elektrisch gitaar. “Mijn vader vond dat ik een hobby 
moest zoeken omdat ik teveel games speelde. We vonden 
op marktplaats een basgitaar met alles erop en eraan. Ik 
was gelijk verkocht toen ik ging spelen,” zegt hij. 

Danny schrijft de liedjes voor de band. “Ik haal mijn inspi-
ratie gewoon uit het leven. Soms ga ik met Ferdy in mijn 
tuinhuisje zitten en dan gaan we samen muziek luisteren, 
deuntjes spelen en een beetje brainstormen. Wij vinden 
het leven gewoon heel interessant”, zegt Danny. Muziek 
zit in hun bloed en ze zouden niets liever willen dan alleen 
muziek maken. “Het is heel fijn om muziek te maken en 
vooral mensen te kunnen bereiken en interactie te hebben 
met je publiek. Die energie is te gek”, aldus Ferdy. De vrien-
den luisteren onder andere graag naar Pearl Jam, Rolling 

Stones, Sonic Youth, Led Zeppelin, Soundgarden, Pixies, 
The Doors en Nirvana. Allemaal bands van vroeger en nu.

Voor hen is de Rob Acda Award dan ook geen wedstrijd. 
Het is een manier om meer bekendheid te krijgen, on-
geacht of ze winnen of niet. Het zou natuurlijk wel heel 
gaaf zijn, want dan mogen ze onder andere optreden op 
het bevrijdingsfestival in Haarlem dit jaar! Ze zijn al flink 
aan het repeteren en hebben al wat nieuwe nummers 
geschreven die ze tijdens de finale van de Rob Acda Award 
zullen gaan spelen. 

Maar eerst treden ze nog op in het Patronaatcafé op 8 
februari, en op 16 Februari in Mike’s Musicplace in de 
Waardepolder. Ze hebben nog geen eigen website, maar 
je kunt op de hoogte blijven via hun Facebookpagina. 
Zandvoort mag trost zijn op deze muzikale helden!

Field of Steel

Interview

Field of Steel | Foto: Rein Kooyman
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(Dr. Wayne W. Dyer) 
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Boeddha sneeuw en vlinders
De sneeuw was mooi, maar ik ben blij, zo Churandy Martina-achtig blij dat het straks weer lekker warmer wordt.



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden. Voor omgevingvergunningen die 
zijn voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure 
moet in plaats van bezwaar beroep bij de rechtbank worden 
ingediend. Degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen 
het concept-besluit  kunnen gedurende een termijn van zes 
weken na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift in-
dienen. De datum van bekend¬making is de verzenddatum 
van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit 
de publicatiedatum. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.

Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 10.10-
11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur
 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Strandafgang De Favauge 13, plaatsen bijgebouw, ingekomen 
22 januari 2013, 2013-VV-009.
- Haarlemmerstraat 37, plaatsen van een aanbouw achterzijde 
woning, ingekomen 23 januari 2013, 2013-VV-011.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Trompstraat 2, wijzigen kozijn en gebruik horecabestem-
ming voor verhuur van segways, verzonden 24 januari 2013, 
2012-VV-145.
- Keesomstraat 15, actualisatievergunning milieubeheer Ma-
nege De Baarshoeve, verzonden 23 januari 2013.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 

Gemeentelijke publicatie week 05 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 4  en de 
verdere in week 4 door het college genomen besluiten zijn in 
week 5 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Raadsvergadering 

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 5 februari 2013 om 
20.00 uur. U kunt inspreken over de onderwerpen op de agen-
da; aanmelden vooraf hoeft niet.
 
Gemeenteraad - Informatie dinsdag 5 februari 2013, 
20.00 uur
 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- COLLEGEZAKEN
Mededelingen van/vragen aan het college
Parkeerverordening 2013 (op verzoek fractie GBZ)
Dekkingsplan Veiligheidsregio Kennemerland en eigen-
domspositie brandweerkazerne (op verzoek fractie CDA)
-RAADSZAKEN
Leges gehandicaptenparkeerkaart zonder keuring
Verordening voorbereiding aanbeveling herbenoeming bur-
gemeester 2013
Benoeming commissie voorbereiding aanbeveling herbenoe-
ming burgemeester
Benoeming griffier en griffiemedewerkers in algemene dienst
Keuzes raad Verordening Drank- en Horecawet
 
U mag op deze bijeenkomst ook niet-geagendeerde onder-
werpen aan de orde stellen. Hiervoor geldt dat zij minimaal 24 
uur voor aanvang van de informatiebijeenkomst bij de griffie 
moeten worden aangemeld. Er worden in principe maximaal 
drie insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één 
bijeenkomst toegelaten.
 
Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde raads-
voorstellen vindt plaats op dinsdag 12 februari 2013.
 
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan 
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 
agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de 
meest recente agenda en alle informatie op de website van de 
gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender 
met agenda’s”.
 
De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website rechtstreeks 
uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad>Luisteren en 
verslag”).
 
Ronde Tafelbijeenkomst

 Er is geen Ronde Tafel bijeenkomst op 6 februari 2013.
 
Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 2 februari haalt de ecocar weer Klein Chemisch 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 
8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website 
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoör-
dinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale 

agenda van de gemeente aan de oranje button met het kalen-
dertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een 
afspraak maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling ver-
wezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de wer-
keenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch bereik-
baar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Ineke Smit  
Uitvaartverzorging

Janssen & Kooy
La Bonbonnière
Lunchbreek 
Music & More Zandvoort
Pesce Fresco
Pluspunt
Reco Autoschade 
Sea Optiek 
SKiP St. Kdv. Pippeloentje-Pluk 
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Zandvoort Kledingreparatie
ZorgContact

Administratiekantoor 
K. Willemse

Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Zonweerder.nl
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten 

Fin. diensten
Haar

adverteerders

De Porsche waar Dennis van de Laar mee reed in Daytona

Ton Hendriks aan stoot

Glen Koper (l.) haalt zilver

Lions oppermachtig

Belangrijke overwinning

Voorlaatste winterrace 

24 uur van Daytona 

Judoka Glen Koper heeft
zich geplaatst voor NK

Winst driebandenteams
Hoewel het herenteam van The Lions afgelopen zaterdag 
verre van compleet was, heeft dat aan de prestatie niets af-
gedaan. Middenmoter Onze Gezellen (OG) uit Haarlem moest 
met 37-72 in eigen hal diep buigen voor onze plaatsgenoten.

De dames van ZSC speelden afgelopen zondag tegen de re-
serves van Monnickendam. Een wedstrijd van importantie 
want zij stonden gelijk met de Zandvoortse titelkandidaat. 
Een paar weken terug eindigde deze confrontatie nog in 
een teleurstellende nederlaag voor onze plaatsgenoten 
met maar 1 doelpunt verschil. 

Komend weekend vindt de derde race in het winterkampi-
oenschap plaats op Circuit Park Zandvoort. Na de eerdere 
overwinningen van de equipe Bleekemolen, Mul en Bouhuys 
en de equipe Huisman en Braams, pakken de rijders en rijd-
sters de draad weer op in de 4 uur van Zandvoort.

Dennis van de Laar heeft afgelopen weekend zijn debuut 
gemaakt in de legendarische autosportklassieker ‘Dayto-
na 24 Hours’. De tweedejaars Formule 3-coureur van Van 
Amersfoort Racing werd vorige week woensdag op het 
laatste moment opgeroepen door het Amerikaanse TRG 
(The Racer’s Group) om deel te nemen aan deze beroemde 
24-uursrace. 

De Zandvoortse judoka Glen Koper heeft zich afgelopen 
weekend geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap 
-21. Koper deed dat door tijdens de Noord-Hollandse Kam-
pioenschappen in die klasse als tweede te eindigen.

De op 16 januari gespeelde uitwedstrijd van Oomstee 1 te-
gen het Heemsteedse Bremmetje 3 is een prachtige over-
winning geworden voor het Zandvoortse team. Jeroen v.d. 
Bos, Ton Hendriks en Maarten van Jaaren scoorden een 17-4 
eindstand en staan meteen al op een stevige 2e plaats in 
de biljartpoule. 

Onze Gezellen wist in de 
eerste drie kwarten samen 
slechts 18 punten te maken 
en ware het niet dat het af en 
toe leek dat er bij Lions groene 
zeep aan de bal zat, had het 
verschil na het derde kwart 
nog veel groter kunnen zijn 
dan de 18–59 tussenstand. 
In het vierde kwart begon de 
frustratie bij Onze Gezellen 
parten te spelen en werden 
er vieze, harde overtredin-

Vooraf was het dus al dui-
delijk dat dit geen ‘makkie’ 
zou gaan worden. ZSC ging 
prima van start en via mooie 
en snelle aanvallen was de 
score weldra 7-2. Het laat-
ste gedeelte van de 1e helft 
verdween de concentratie 
een beetje bij onze plaats-
genoten en dat resulteerde 
in een toch nog magere 

Aan de leiding gaat het drie-
tal Sven van Hulst, Bas van 
de Ven en Jan Joris Verheul 
met de BMW 320d WTCC 
uit de Divisie II. De inschrij-
vingen zijn bij het ter perse 
gaan van deze krant nog ge-
opend, maar naar alle waar-
schijnlijkheid zullen de drie 
hun leidende positie komend 
weekend gaan verdedigen. 

24 uursrace 
De directie van de Zand-
voortse racebaan legt de 

Een serieuze uitdaging en 
een bijzonder avontuur voor 
Van de Laar. “Woensdag werd 
ik om 24.00 uur gebeld, en 
om 08.00 uur donderdag-
ochtend zat ik in het vlieg-
tuig. Volledig onverwacht 
maar wel supergaaf! Mijn 
vader rijdt al voor het team 
en zij vroegen me of ik hun 
line-up wilde komen verster-

Koper heeft een knieoperatie 
ondergaan en wist na amper 
twee weken training al zeer 
fraai tweede te worden tij-
dens het Open Nederlands 
Kampioenschap. Ook nu 
weer wist hij het schavot als 
tweede te halen en dat was 

Een belangrijke winstpar-
tij waarmee het Oomstee 
team duidelijk maakt ook 
kandidaat te willen zijn voor 
deelname aan de half maart 
te starten nacompetitie. De 
wedstrijd van vorige week is 
uitgesteld nadat tegenstan-
der 't Hoekje niet was komen 
opdagen.

Oomstee 2
De ook op woensdag 16 ja-
nuari gespeelde uitwedstrijd 
tegen Hugo’s Bloemenshop 
leverde een prima winstpar-

basketbal

handbal

autosport

biljart

gen gemaakt. Aangezien 
de scheidsrechters hier niet 
tegen optraden besloten de 
Lions met verstand te gaan 
spelen en de teugels wat te 
vieren. Zodoende konden de 
gastheren nog een beetje 
aan hun doelsaldo werken 
met de einduitslag van 37–
72 als resultaat. Topscores 
Lions: Niels Crabbendam 25; 
Ron van der Meij 24 en Robert 
ten Pierik 12 punten. 

8-5 voorsprong. De 2e helft 
verliep precies hetzelfde 
en al snel stond het 15-9 
voor de Zandvoortse da-
mes. Monnickendam deed 
nog wel iets terug maar de 
eindstand van 15-12 was vol-
doende om trots te zijn op 
het vertoonde spel. Op 10 fe-
bruari speelt ZSC thuis tegen 
de reserves van Zaanstreek.

laatste hand aan de evene-
mentenkalender van 2013 
en maakt alvast bekend dat 
daarin ook een 24 uursrace 
zal worden opgenomen. Op 
zich is het niet nieuw dat 
coureurs in het donker rijden, 
dat hebben de edities van de 
Nieuwjaarsrace al uitgewe-
zen. Een 24 uursrace bete-
kent een ware aanslag voor 
mens en materiaal. Vrijdag 1 
februari zal duidelijk worden 
hoe dit nieuwe evenement 
verder wordt ingevuld.

ken. Daar zeg je natuurlijk 
geen nee tegen”, aldus Van de 
Laar, die hierdoor zijn debuut 
maakte in een 24-uursrace. 
Van de Laar reed een paar 
goede sessies, maar door een 
flinke crash van zijn teamge-
noot haalde de wagen de fi-
nish niet. Het veelbelovende 
Zandvoortse talent is wel een 
geweldige ervaring rijker.

genoeg voor plaatsing. “Het 
judo dat Glen liet zien was 
niet zijn beste niveau en dan 
toch tweede worden, vind ik 
heel knap”, zei een trotse va-
der Henk na afloop. Het NK 
vindt op 9 februari plaats in 
Nijmegen. 

tij van 14-5 op. Louis v.d. Mije 
scoorde als vanouds met 6 
wedstrijdpunten, Edwin 
Ariesen liet 3 punten noteren 
en Ton Ariesen scoorde daar-
in 5 belangrijke punten. In de 
thuiswedstrijd vorige week 
tegen Hof van Heemstede 
werd ook een overtuigende 
winst gepakt. Met 13-7 werd 
de Heemsteedse club weer 
naar huis gestuurd. Met 
deze twee overwinningen 
lijkt ook het tweede team 
de weg omhoog in de poule 
te hebben gevonden.
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5 11Actueel Cultuur Film Sport
26 nieuwe
natuurgidsen
voor IVN-ZK

Zomerexpositie
heeft natuur
als thema

Filmrecensent
Martijn van Veen
over Wreck-it Ralph

Paardrijtalent
geplaatst voor
NK dressuur

9e jaargang • week 06
07 februari 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

13 15

Warme Truiendag
op 8 februari 2013

Gemeente Zandvoort doet mee.
U ook? Kijk op www.zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

Sneeuwseizoen 
part 3

‘Je zal maar een 
strandtent aan het 

opbouwen zijn’

De Mannetjes

Het college heeft het plan opgevat om de bezoekers 
van Zandvoort gratis gebruik van het internet te laten 
maken. Het gemeentebestuur is daarom van plan om 
gratis Wi-Fi, een draadloze verbinding met het internet, 
te realiseren. Eerst in het centrum en in een tweede fase 
ook op het strand.

Carnaval komt er weer aan en ook in Zandvoort wordt 

daar aandacht aan besteed. Komende zondag, 10 febru-

ari, zal theater De Krocht weer uit zijn voegen barsten 

van de verklede kinderen die feest vieren. 

Het eerste optreden van de Hedi’s International, afge-

lopen zaterdag in theater De Krocht, smaakt naar (veel) 

meer. Henk Jansen en Dick Hoezee maakten een ware 

triomftocht voor een meer dan volle zaal. Er moesten 

zelfs stoelen uit de foyer bij worden gezet.

Wethouder Andor Sandbergen

Gratis Wi-Fi in het centrum van Zandvoort

Komend weekend weer
Kindercarnaval in De Krocht

De Key past regel van
huurvermindering aan

Het streven is om in 2014 
zowel in het centrum als op 
het strand gratis draadloos 
internet aan te bieden voor 
de Zandvoortse bezoekers. 
Daarvoor zal een netwerk 
van antennes moeten wor
den aangelegd en moet er 
bij een provider een internet
abonnement worden afge
sloten. Gemeentebelangen 
Zandvoort (GBZ) vindt het 
plan veel te kostbaar en bo
vendien niet nodig, maar 
volgens wethouder Andor 
Sandbergen hoeft het alle
maal niet zo duur te zijn. De 
voordelen vindt hij vele ma
len groter. 

De kosten bedragen circa 
€  20.000. Regio Zuid
Kennemerland draagt  
€ 4.000 bij, de overige 

De beide Zandvoortse ar
tiesten hadden niets aan 
het toeval overgelaten. Al 
maanden waren zij in het 
diepste geheim aan het  
repeteren voor deze eerste 
voorstelling die vol grap
pen, grollen, liedjes en trucs  
zat. Natuurlijk werd het  
programma vooral door  
de ervaring van Hoezee  
opgesteld maar Jansen, en 
ook Theo Smit als geluids
technicus, hadden een groot 
aandeel in het succes. Al  
vanaf het begin van de 
voorstelling werd het pu
bliek erbij betrokken en dat  
zong op een gegeven mo
ment de liedjes luidkeels 
mee en lag vaak krom van 
het lachen.

kosten zullen drukken op 
het budget van Toerisme 
(portefeuille van wethou
der Belinda Göransson). 
Sandbergen verwacht dat 
die kosten na een jaar be
duidend lager zullen liggen. 
GBZ wil weten waarom er 
zoveel geld voor uitgetrok
ken moet worden maar 
stelt ook vragen over mo
gelijk stralingsgevaar van 
de noodzakelijke antennes. 
GBZ vindt gratis WiFi niet 
noodzakelijk en wijst op de 
afspraak die de raad vorig 
jaar heeft gemaakt dat er 
geen extra kosten meer zou
den komen. Ook verwachten 
zij dat er bezwaren van om
wonenden zullen komen te
gen de mogelijke plaatsing 
van een grote zendmast en/
of ontvangstmast voor Wi

Het jaarlijkse kindercar
naval is al een echte tra
ditie geworden en ook 
komende zondag belooft 
het weer een groots feest 

“We willen nu graag dit 
soort voorstellingen gaan 
doen voor bijvoorbeeld de 
seniorenverenigingen en ver
zorgingstehuizen”, zei Dick 
Hoezee na afloop. Wellicht 
kan er een vervolg aan wor
den gegeven in De Krocht, 
maar daar kon hij zaterdag 
nog geen antwoord op geven. 
Hoezee gaf wel aan dat hij 
voor een eventueel vervolg 
zat materiaal heeft om op
nieuw succesvol te zijn. Het 
wordt dus afwachten maar 
als het er van komt, kunnen 
de Hedi’s International voor 
meerdere dagen De Krocht 
afhuren: komt gegarandeerd 
iedere avond vol! 

Fi in het centrum. Andere 
partijen, waaronder Sociaal 
Zandvoort, zien wel het nut 
ervan in. Zij zien gratis WiFi 
als een extra service aan bij
voorbeeld de buitenlandse 
gasten van Zandvoort en 
dus van grote meerwaarde 
voor het ‘product’ Zandvoort. 

Sandbergen ziet geen be

te worden. Het kindercar
naval begint om 14.00 uur 
en is rond 17.00 uur afge
lopen. Dankzij een aantal 
trouwe sponsors is de en

lemmering om over te gaan 
tot een proef voor een aantal 
maanden in het centrum. In 
eerste instantie zal op het 
Raadhuisplein, het Kerkplein 
en in de Kerkstraat worden 
gestart met het aanbieden 
van gratis WiFi en moet de 
rest van het centrum even 
wachten op de uitslag van 
een evaluatie.

tree gratis voor kinderen, 
ouders en opa’s en oma’s. 
Voor kinderen is er ook de 
mogelijkheid om zelf op 
te treden. Wil je zingen of 
playbacken op het grote 
podium, neem dan zelf je 
nummer op een cd mee 
en zet je naam daarop. En 
natuurlijk komt iedereen 
verkleed! Alaaf!!

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

vervolg op pagina 2



2

familieberichten
Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van 

mijn man, onze vader en lieve opa

Jacob George Winter
Jaap

* Amsterdam,12 december 1937
† Hoofddorp, 26 januari 2013

 Zandvoort: Agnes Winter-Plemper

 Bussum: Michel en Maaike
  Ryan
  Rosalie
  Tygo
  Isabelle
  Fedde

Correspondentieadres:
M.R. Winter
Postbus 451
1400 AL Bussum

Op uitdrukkelijk verzoek van Jaap heeft de crematie-
plechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

burgerlijke stand
26  januari - 1 februari 2013

Geboren:
Esperando Feliziano Regilio, zoon van: Sabajo, Regilio Ivanieldo 
en: Mikulášová, Andrea
Nienke, dochter van: van den Bos, Michiel Johannes en: van 
den Hoek, Joyce Nicolette
Fiene Mirle, dochter van: van Schajik, Gerard en: Strijder, Lisette
Sweder Alexander Johannes, zoon van: van Asselt, Henk 
Pieter en: Leloux, Elisabeth Maria
Isabel Sophia Katharina, dochter van: van den Ban, Jeroen en: 
Brinkers, Krina Adamina Adriezina
Rectificatie: Jason, zoon van: Groothuis, Benny en: Zonneveld, 
Karen

Ondertrouwd:
van der Zwet, Petrus Adrianus Johannes, en Schulte, Monique 
Catharina Susanne

Overleden:
de Groot, Bernardus Michaël Johannes, oud 71 jaar
de Groot, geb. Bluijs, Bernadette, oud 64 jaar
Gelman, Jokav Lvovitsj, oud 78 jaar
Mok, Isidore, oud 94 jaar
Komlóssy, geb. Steenman, oud 96 jaar
Zeilmaker, Lubbert, oud 76 jaar
Ilcken, Pieter Gerbertus, oud 91 jaar
Winter, Jacob George, oud 75 jaar
Sleeman, geb. Gieske, Hillegonda Helena, oud 94 jaar
Boon, geb. Wesseling, Cornelia Francina, oud 89 jaar
Bruijn, geb. van der Storm,  Elisabeth Maria, oud 69 jaar
Versteege, geb. Soeting, Johanna Maria Gerardina, oud 91 jaar

Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur dr. T.G. van der Linden

RK Parochie St. Agatha - www.aap-parochies.nl
10.30 uur Oecumenische viering

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastoor M. Wagemaker

Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisavan Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

Het kantoorpand van de Key is verkocht

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023  57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
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Op zOek naar gOede 
attentiewaarde?

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden
advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Dat er grote verschillen in 
huurprijs per appartement 
zijn, geeft Elenbaas toe: “Ik 
begrijp dat daar onbegrip 
over is. Het zit zo: huurders 
die al lang in hun woning 
wonen betalen de oorspron
kelijke huurprijs plus de jaar
lijkse huurverhoging. Als een 
woning vrijkomt, wordt het 
puntensysteem er op losge
laten, waarbij de kwaliteit en 
de ligging van het huis mee
tellen, maar ook extra pun
ten worden berekend omdat 
Zandvoort door de overheid 
is bestempeld tot schaars
tegebied. Dat betekent dan 
meestal dat de huur hoger 
wordt dan bijvoorbeeld van 
de buurman die er al langer 
woont.”

Berekende EMM in het ver
leden 80% van de maxi
male huurprijs op basis van 
het puntensysteem, de Key 
houdt vast aan een verho
ging van 100%. Dit alles 
zorgt er voor dat een groot 
aantal sociale huurwonin
gen te duur worden en in de 
vrije sector terecht komen. 
Elenbaas: “Dat klopt, maar zo 
is nu eenmaal  het huidige 
huurbeleid van De Key.”

Over het minimaal aantal 
sociale huurwoningen dat 
beschikbaar moet zijn, vast
gelegd in de prestatieafspra
ken met de gemeente, is nog 
geen nieuwe overeenkomst 
gesloten. Elenbaas beves
tigt dat de onderhandelin
gen nog gaande zijn, maar 
hoopt er snel uit te komen. 
Dat er onnodig lang huurwo
ningen leeg staan, hangt af 
van de omstandigheden. “Als 
een woning vrij komt, wordt 
gekeken of er onderhoud aan 

moet worden gepleegd, wat 
de nieuwe huurprijs gaat 
worden op basis van het 
puntensysteem en daarna 
wordt de woning zo snel 
mogelijk aangeboden”, aldus 
Elenbaas.

Met ingang van 1 januari 
worden diverse apparte
mentengebouwen van de 
Key in Zandvoort onderhou
den door een ander schoon
maakbedrijf. Verschillende 
bewoners uitten klachten 
dat het schoonmaakwerk 
onvoldoende zou zijn. “Dat is 
ons ook ter ore gekomen. Ik 
kan zeggen dat we er boven 
op zitten. We hebben contact 
opgenomen met het betref
fende bedrijf en dat heeft 
aangekondigd er scherp op 
toe te zien dat alles volgens 
de regels wordt uitgevoerd,” 
reageert Elenbaas, die aan
geeft blij te zijn met dergelij
ke informatie van bewoners.

Of de bouwplannen aan de 
Sophiaweg nog doorgaan, 
daarover is Elenbaas positief: 
“De sloop en nieuwbouw 
staan gepland voor dit jaar. 
Er is nog geen reden om daar 
van af te zien.” Wanneer de 
sloop gaat beginnen, dat 
blijft echter nog onduidelijk. 

Om de verwarring weg te 
nemen of de Key nu blijft 
of vertrekt uit Zandvoort, 
geeft Elenbaas ophelde
ring: “We gaan weg uit het 
huidige kantoor aan de 
Thomsonstaat.  Het pand is 
verkocht mede omdat het te 
groot is. Maar we blijven kan
toor houden in Zandvoort. 
We zijn op zoek naar een 
andere locatie ergens in het 
dorp.”  

vervolg  - voorpagina - De Key
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column

Wat eraan vooraf ging: Vlak voor 
Kerstmis 2012 bestelt schrijver 
dezes voor zijn moeder bij Beeld 
& Geluid in Hilversum een af
levering van de televisieserie 
Stadhuis Op Stelten uit 1963. 
Temidden van bekende ac
teurs uit die tijd, zoals Herbert 
Joeks (Klukkluk), Lou Geels 
(Bromsnor), Sylvain Poons, Jan 
Blaaser, Rudi Falkenhagen en 
Riek Schagen (Saartje) speelt 
mijn moeder de zwijgzame rol 
van barkeepster Saartje. Mooi 
om te geven aan je moeder, zo’n 
DVD, maar eerst zelf even kijken.

Pas als de televisie het over
neemt van de DVDspeler en 
Matthijs van Nieuwkerk op luid 
volume een nieuwe gast in zijn 
snelpraatprogramma aankon
digt, ben ik me weer bewust 
van waar ik ben. In 2013. Ik was 
even in 1963, een tijd waarin 
alles veel langzamer ging en 
waar Matthijs voor de goege
meente een spraakgebrek zou 
hebben. Ik heb zojuist de afle
vering ‘De Koe Bij De Horens’ 
gezien van deze serie uit 1963. 
Het was heel bijzonder om mijn 
moeder zo jong te zien. En zo 
kort ook. Maar de zwijgzame 
barkeepster kan ook niet an
ders dan zwijgen. Om zoveel 
nonsens en kolder. Ik kan het 
bijna niet navertellen wat er 
gebeurt, maar het begint met 
beelden van een Hollands dorp 
en een stem die vertelt: “In een 
jaar verandert er veel, zelfs in 
Blijkerk, maar gelukkig speelt 
het carillon nog altijd dezelfde 
wijs en koket als altijd spiege
len de huizen zich in de grach
ten.Uiterlijk ademt alles rust, 
maar dat is schijn. Want de ver
kiezing voor de gemeenteraad 
staat voor de deur.” Vervolgens 
zien we scènes op plekken (kap
perszaak, café) waar alleen 
maar geroddeld en slecht ge
sproken wordt over mensen. En 
de grootste roddelaars werken 
toevallig ook nog op het stad
huis van Blijkerk.

Waar deed die serie me 
nou toch aan denken? 
Aan dat er in 50 jaar wei
nig verandert. M

ic
k 

Bo
sk
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p

cartoon - Hans van Pelt

Stadhuis Op 
Stelten (3)

Evenementenagenda

8	 	 Zing	mee	met	Gré	-	Café Oomstee, 
  aanvang 20.30 uur

9	 	 Winterfeest	-	Kinderactiviteiten en braderie 
  bij kinderdagverblijf Pluk (Darwinhof 7-9) 
  14.00-18.00 uur 

10	 	 Kindercarnaval	-	Theater De Krocht, 
  aanvang 14.00 uur

15	 	 Oomstee	Jazz	-	Café Oomstee, 
  aanvang 21.00 uur

16	 	 Beach	party	30+	-	Club Nautique, 
  19.00-24.00 uur

17	 	 Rommelmarkt	-	De Krocht, 10.00-16.00 uur 

17-24	 Kids	Adventure	week	-	Themadagen met 
 activiteiten voor kinderen tijdens de voorjaarsvakantie

e februarib februari d	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
06 FEB T/M 13 FEB

WRECK-IT RALPH 3D/NL
ZA-ZO om 14.15 uur
WO om 15.30 uur

NIJNTJE DE FILM NL
ZA-ZO om 12.45 uur
WO om 13.30 uur

KONING VAN KATOREN NL
ZA-ZO om 16.00 uur

ANNA KARENINA     
DO-VR-ZA-ZO-MA-DI om 19.00 uur

JACK REACHER
DO-VR-ZA-ZO-MA-DI om 21.30 uur

Filmclub: 
LES HOMMES LIBRES - WO om 19.30 uur 

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

De ruimte die ZRB achterlaat zal flink aangepast moeten worden

Verhuizing ZFM naar Tolweg krijgt groen licht

Veertien woningcorporaties 
onder verscherpt toezicht

Op 16 maart zal de officiële opening plaatsvinden van de kazerne van de Zandvoortse 
Brandweer en de Reddingbrigade (ZRB). Als gevolg daarvan komt er ook een interne ver-
huizing in de voormalige Gasfabriek aan de Tolweg, want de reddingsbrigade zal dat ge-
bouw verlaten en plaats maken voor ZFM. De grote volksverhuizing kan gaan beginnen.

Momenteel staan landelijk veertien woningcorporaties 

onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volks-

huisvesting (CFV). Een daarvan is woonstichting De Key.

Aan het eind van vorig jaar 
maakte de lokale omroep 
ZFM reeds bekend dat zij 
met hun studio naar een 
nieuwe locatie aan de 
Tolweg wilden gaan. Vanaf 
1999 verzorgt ZFM de uit
zendingen vanuit een hoek
huis aan de Kruisstraat en 
het Gasthuisplein. Echter 
de wens voor een aparte 
presentatieruimte, met in 
de toekomst het uitzenden 
van digitale filmbeelden, en 
de te hoge huurprijs waren 
aanleiding om naar een 
andere ruimte  op zoek te 
gaan. Omdat de Zandvoortse 
brandweer en de ZRB in 
2013 samen naar de nieuw 
gebouwde kazerne aan de 
Linnaeusstraat gaan, kan de 
wens van ZFM vervuld wor
den. 

Ook het Genootschap Oud 
Zandvoort, medehuurder 
van één van de ruimten aan 

Dit heeft minister Stef Blok 
van Wonen en Rijksdienst 
afgelopen maandag ge
schreven aan de Tweede 
Kamer. Dit betekent dat er 
zorgen zijn over de financi

schrok Hilderingvoorzitter 
Paul Olieslagers omdat daar 
veel achterstallig onderhoud 
is. Zo wordt dit gedeelte nog 
verwarmd met gasgevelka
chels, het keukenblok en het 
toilet zijn aan vervanging 
toe en de vloer moet wor
den aangepast. De financiën 
van Hildering en de Wurf zijn 
niet berekend op deze extra 
uitgave. Na veelvuldig over
leg met de gemeente is ten
slotte de kogel door de kerk 
en is de onderlinge ruil een 
feit. 

Alle neuzen staan allemaal 
één kant op en iedereen 
is uiteindelijk tevreden. 
Voordat de wisseling van de 
ruimten plaatsvindt, in april, 
moeten alle partijen eerst 
de handen flink uit de mou
wen steken om de door hun 
gewenste aanpassingen te 
realiseren. Maar ook Rome 
is niet op een dag gebouwd.

vastgesteld. Het gaat onder 
meer om de corporaties De 
Key, Stadgenoot en Ymere in 
Amsterdam, Portaal in Baarn, 
Wooninvest in Leidschendam 
en ’t Heem in Tilburg. Ook  
wo ning corporaties in Sloch
teren, Drimmelen, Zeist, Zaan  
stad, Waterland, Velsen en 
Zevenbergen staan onder 
verscherpt toezicht.

de Tolweg, is op zoek naar 
een geschikte ruimte voor 
het steeds groter worden
de archief. Er was een mo
gelijke optie voor de oude 
Mariaschool echter het lo
kaal is niet geschikt dus blijft 
GOZ voorlopig op de oude 
plek aan de Tolweg zitten.

Wel was er een punt van 
aandacht bij een eventuele 
ruil, want op de gewenste 
bovenetage aan de Tolweg 
wordt de ruimte gebruikt 
door toneelvereniging Wim 
Hildering met als onder
huurder folklorevereniging 
de Wurf. De twee vereni
gingen zouden dan naar 
het gedeelte van de red
dingsbrigade verhuizen. Op 
zich het overdenken waard 
omdat het gesjouw met 
de zware decors van boven 
naar beneden dan van de 
baan zou zijn. Bij het bekij
ken van de benedenruimte 

ele gezondheid van deze wo
ningcorporaties. De veertien 
woningcorporaties hebben 
een herstelplan ingediend 
bij het CFV, waarin bijvoor
beeld bezuinigingen staan 

vervolg  - voorpagina - De Key
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1 1 . 5 0
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-
-
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1 5 . 2 7
1 6 . 1 2
1 6 . 5 7
1 7. 3 7
1 8 . 2 1

waterstanden

 TroTs     GelukkiG     Blij 
feliciteren wij Cindy en jordy 

met de geboorte van hun dochter 

CelesTe liva
ons 1ste kleinkind!

Dicky en ko de vreng

Cindy en Jordy
Gefeliciteerd met jullie lieve kleine meisje

Celeste 
Liva
Heel veel geluk samen

De Trotse
Opa en Oma, Bert & Marja Teunisse

Welkom op de wereld
lieve Celeste

Je trotse 
tante Danielle en oom Jeff

SpotlightS

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8 | Tel. 5712252 

info@grandcafexl.nl

Vischloopers menu in XL
viert 2,5 jarig bestaan

Feest
De hele maand februari 

op woensdagavond 

onbeperkt sliptong 
€ 1,- per stuk 

met friet en sla

Tot woensdag avond 
in XL!

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Aanbieding:

Onze heerlijke moorkop 
van € 1,95 voor € 1,65

''14 februari is het Valentijn, 

wij hebben diverse leuke en 

lieve attenties hiervoor''

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons 

die dit jaar 100 jaar bestaat

Zondaghap week 6 € 6,50: 
Andijvie stamppot, 

spekjes & balgehakt (100% rund)
Voor de kids € 5,00 inclusief glas limonade

De maaltijd kan van 17.00 - tot 20.00 uur bij ons genuttigd worden 
maar kan ook worden afgehaald. 

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10.00- tot 20.00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

De nieuwe lunchroom in Zandvoort 
met huiskamersfeer…
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Met oog en oor
de badplaats door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

de keer de straat op. In 
Zandvoort zullen 20 collec
tanten van 10 tot 17 februari 
de deuren langs gaan. Vorig 
jaar werd in Zandvoort  
€ 1.145,71 opgehaald. Met 
de slogan ‘Geef om vrijheid’ 
wil Amnesty duidelijk ma
ken dat vrijheid niet in alle 
landen vanzelfsprekend is 
en dat er geld nodig is om 
de vrijheid van mensen 
te waarborgen. Amnesty 
International is een onaf
hankelijke en onpartijdige 
organisatie die wereldwijd 
onderzoek doet en actie 
voert voor een menswaar
dig bestaan voor iedereen. 

Bijdragen van le
den en giften, zo
als tijdens de col
lecte, maken het 
werk van Amnesty 
blijvend mogelijk. 
Steun ook Amnesty 
International en 
doneer als de col
lectant bij u aanbelt.

Yogalessen voor 
(ex)kankerpatiënten 
Yoga helpt bij het tot rust ko
men en te ontspannen. Juist 
als je ziek bent (geweest) is 
het fijn om positief met je li
chaam bezig te zijn. Daarom 
wordt voor (ex) patiënten 
iedere vrijdagochtend van 
09.30 tot 10.30 uur yogales 
gegeven bij OOK Zandvoort, 
Flemingstraat 55. Docente 
Ingeborg Mooiweer heeft 
een specialisatie voor yoga 
voor kankerpatiënten. De 
lessen worden afgestemd 
op uw mogelijkheden. Na 
afloop is er thee en kan er 
nog even nagepraat wor
den. Er zijn yogamatten en 
kussens aanwezig. U wordt 
geadviseerd gemakkelijk zit
tende kleding te dragen tij
dens de les. Vrijdag 8 febru
ari start een nieuwe serie 
van 10 lessen en er zijn nog 
enkele plaatsen beschik
baar. De kostprijs bedraagt 
€ 50. Bel het cursusbureau 
van Pluspunt, tel. 5740330. 

Babbelwagen 
Op 9 maart presenteert de 
Babbelwagen in Hotel Faber 
(Kostverlorenstraat 15) een 
digitale fotovoorstelling op 
meerdere schermen, met 
deel II van het thema ‘De af
braak na 1945’. Ton Drommel 
verzorgt het commentaar 
en de techniek en bewer
king is van Bert van Beek. 
Door de overweldigende 
belangstelling van deel I van 
de fotopresentatie, wordt 
vanaf heden alleen gewerkt 
met gratis toegangskaar
ten. Dus wilt u verzekerd 
zijn van een plaatsje, meldt 
u zich dan aan bij Marcel 
Meijer, tel. 0613837000 
of 0235719927. U kunt ook 
naar info@babbelwagen.
nl mailen. Wees er bijtijds 
bij want vol is vol! 

Rommelmarkt
Op zondag 17 februari aan
staande zal de Zandvoortse 
Ro m m e l m a r k t  w e e r 
plaatsvinden in theater De 
Krocht aan de Grote Krocht 
41. De markt is geopend van 
10.00 uur tot en met 16.00 
uur. Op deze markt worden 
uitsluitend tweedehands 
spulletjes aangeboden, 
alsmede antiek, curiosa, 
verzamelingen, boeken. De 
rommelmarkt is uitgebreid 
met 4 tafels op het podium. 
Het podium is toegankelijk 
vanuit de zaal via 2 stevige 
trappen van enkele treden 
aan beide kanten. De bar 
van De Krocht is de gehele 
dag geopend zodat u van 
een heerlijk kopje koffie 
of een drankje en broodje  
kunt genieten. In de foyer is 
ruimte ingedeeld voor tafels 
en stoelen. 

Gezocht
Het Dierentehuis Ken
nemer land is op zoek naar 
adressen voor verwilderde 
katten. Meestal worden de 
verwilderde katten na ‘ge
holpen’ te zijn weer terug 
gezet maar dat kan niet in 

In Zandvoort zijn behoorlijk wat apparaten -met-een stekker-
eraan- in gebruik. Hoe kom je er van af? Simpel. Is het appa-
raat lichter dan 10 kg? Dan moet het worden ingeleverd bij de 
leverancier of afgegeven op de Remise. Is het zwaarder dan 10 
kg? Belt u dan met de afvallijn: 023-5740200. Het apparaat wordt gratis weggehaald. 
Makkelijker kan het niet, moeilijker wel. Want helaas gebeurt het nog vaak dat spullen 
gewoon aan de weg worden gezet met het idee dat die vanzelf worden opgehaald. Maar 
dat is niet zo! Zo’n apparaat blijft vaak meerdere dagen anoniem langs de weg staan, 
gaat in delen zwerven en wordt dan uiteindelijk noodgedwongen apart opgehaald. Dat 
kost nodeloos extra arbeid,nazorg, geld en irritatie. Raadpleeg voor meer informatie 
over het afvoeren van elektronische apparaten de afvalkalender en/of de gemeentelijke 
website. Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? 
heeft schoon genoeg van rondzwervende 
huishoudelijke apparaten

alle gevallen. Momenteel 
is men bezig om 15 katten 
te vangen van een heer die 
overleden is. Deze katten 
kunnen niet meer terug. 
Daarom is het dierentehuis 
op zoek naar adressen waar 
deze dieren per 2 of 3 naar
toe kunnen. Een boerderij/
manege of agrarisch bedrijf 
zou ideaal zijn, maar mensen 
met een grote tuin met een 
schuurtje is ook een prima 
optie. Weet u iemand of wilt 
u dit zelf doen? Mail dan 
naar ariane@dbnhz.nl. 

Kersverse natuurgidsen  
IVN Zuid-Kennemerland

Op 9 februari  krijgen 26 
cursisten van IVN Zuid
Kennemerland hun diploma 
uitgereikt uit handen van 
gedeputeerde Jaap Bond. 
Deze actieve vrijwilligers
vereniging spant zich in 
voor educatie op het gebied 
van natuur en duurzaam
heid. De lesavonden werden 
iedere twee weken in Huis 
ter Kleef gegeven met een 
vervolgpraktijkles in de na
tuur. In de tussenliggende 
tijd werd er gewerkt aan 
het huiswerk en opdrachten 
zoals het in kaart brengen 
van een natuurgebied en or
ganiseren van een excursie. 
De 26 gediplomeerde IVN 
gidsen zijn startklaar om 
het excursieaanbod in Zuid
Kennemerland te versterken 
en al het geleerde in praktijk 
te brengen.

Geef om vrijheid
Komende week gaan col
lectanten van mensenrech
tenorganisatie Amnesty 
International voor de elf

Gemeente Zandvoort

Vlnr. Ada Mol, Yvonne Bijster, Mandy Schoorl, Else Dudink

Poëzie is de muziek van de ziel
Het thema muziek van de landelijke poëzieweek zou ook bij de Zandvoortse bibliotheek 
extra aandacht krijgen. Helaas ging dit onderdeel door ziekte van de muzikant niet door. 
Wel waren vele toehoorders aanwezig die op een grijze middag naar de bibliotheek waren 
gekomen om naar vier plaatselijke dichters te luisteren. De gedichten van  Yvonne Bijster, 
Else Dudink, Mandy Schoorl en Ada Mol gaven deze middag direct veel meer kleur. 

tekst en foto Nel Kerkman 

Poëzie en muziek zijn altijd 
nauw met elkaar verbonden 
geweest. In de klassieke oud
heid werden gedichten al 
met instrumenten begeleid. 
En nog steeds maken zowel 
de dichter als de muzikant 
dankbaar gebruik van har
monische klankkleuren om 
hun verhaal te vertellen. 
De vier aanwezige dichters 
hadden, ieder op zijn eigen 
manier, het thema als rode 
draad opgepakt. 

Menig gedicht ging over mu
ziek in al zijn facetten, zoals 
onder andere het ritme van 
regen, de wind en op gol
ven van muziek. Vele oude 
en nieuwe gedichten uit 
hun eigen bundels werden 
door de kunstenaars met 

veel passie voorgedragen. 
De vier dames zijn lid van 
de Haarlemse dichterskring 
‘De Nieuwe Egelantier’ en 
zijn vaak aanwezig bij ge
dichtenevenementen. Wat 
heeft Zandvoort toch veel 
talenten waar we trots op 
kunnen zijn!

Open podium
Na de pauze inspireerden 
de voorgedragen gedichten 
vier aanwezigen, Anneke 
Menting, Manette van 
Wamel, Stans Hellingman 
en mevrouw Dees om ook 
hun gedichten voor te dra
gen. Soms droeg men spon
taan een gedicht voor dat 
ter plekke was geschreven, 
anderen lazen gedichten uit 
een oude bundel voor. Ook 
beginnende dichters lieten 
hun zielenroerselen horen, 

soms met een trillende 
stem en met zweet in hun 
handen, maar het resultaat 
was er niet minder om. Als 
extra gast was Gerard van de 
Laar aanwezig, die behalve 
kinderboeken ook heel tref
fende gedichten maakt. 
Namens de bibliotheek 
droeg Marijke van Diemen 
een gedichtje voor uit één 
van de vele gedichtenbun
dels die in de bibliotheek te 
leen zijn. 

Als afsluiting van deze cul
turele middag, die zeker vol
gend jaar wordt voortgezet, 
gaf Theo Chin Sue uitleg 
over gedichten. “Want”, zo 
vertelde hij, “een van de eer
ste vereisten voor een goed 
gedicht is duidelijkheid”. Na 
deze wijze woorden werd de 
middag gezellig afgesloten.



6

Specialist voor al uw bloemwerken.

Op 14 februari, voor alle 
"Valentijntjes" 

de mooiste bloemen!!
P.S. Let op onze aanbiedingen!

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

t/m 12 jr.

Veilig op de ski’s,
veilig op de weg

check nu uw banden!

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

* Winterbanden *
* De- en monteren * 

* Balanceren *
* Reparaties *

* Accu’s *
* Opslag banden *
* Reinigen wielen *

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Weer

Temperatuur

Max -2 0 -3 -4

Min 5 3 2 2

Zon 35% 35% 50% 30%

Neerslag 65% 30% 35% 25%  

Wind nw. 4-5 n. 3-4 nno. 3-4 zo. 3-4

Richting weekend 
nog wat kouder 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dus al voor het zestiende 
jaar op rij zit er geen ge
vriesdroogde luchtaan
voer vanuit Rusland in met 
overdag 7 en gedurende 
de nacht ruim onder 10 
graden. Ook hebben we 
geen stevig doorwaaiende 
oostenwind zoals in ‘ou
derwetsche’ winters. Het 
is meer een weertype met 
wat sneeuw en overdag 
temperaturen steeds bo
ven nul.

Vooral op woensdag kwam 
het tot wat sneeuwval en 
werd het even wit in Zuid
Kennemerland. De tempe
ratuur komt ook donder
dag (vanwege een stevige 
aanlandige wind uit noord
west) nog wel ruim bo
ven nul uit dus een deftig 
sneeuwdek dat lang blijft 
liggen is er waarschijnlijk 
niet bij. Overigens zijn er 
flinke opklaringen, maar de 
genoemde winters getinte 
buien steken dus ook de kop 
op zo nu en dan. Tijdens een 
wat zwaardere bui met ha
gel en sneeuw kan het flink 
glad zijn bij een tempera
tuur die terugloopt tot een 
halve graad boven nul.

Richting het weekend 
wordt de koude luchtlaag 
nog wat dikker en vriest 
het in de nachtperiode licht 
tot nipt matig als het lan
ger uitklaart. Ook overdag 
komt het kwik geleidelijk 
lager uit in Zandvoort en 
wordt de sfeer dus al met 
al iets winterser. Tot na het 
weekend blijft het tame
lijk koud, maar een echte 
vorstperiode zit er waar
schijnlijk niet in, dus of we 
in WestNederland nog 
uitgebreid op de schaats 
komen voor half februari  
is zeer twijfelachtig. Het 
lijkt eerder wat zachter te 
worden medio komende 
week. 

In 1986 werd de elfsteden
tocht op 26 februari ge
houden. Er zou een weer
kundig wonder moeten 
geschieden wil die tocht 
ook dit jaar rond die datum 
doorgang vinden. En won
ders zijn uiterst zeldzaam 
zo weten we.
Meer weerinfo via www.
weerprimeur.nl of via de 
weerprimeurlijn.        

weerman Marc Putto 

In de jaarlijkse winterprognose van ondergetekende die 
in oktober voorafgaand aan iedere winter te beluisteren 
is via de weerprimeurlijn, werd voor dit winterseizoen 
uitgegaan van een ‘koude kwakkel’. Na een bijna record-
zachte fase tussen 22 december en 10 januari jl. werd het 
vervolgens flink winters en ook momenteel zijn we weer 
vertrokken voor een… inderdaad koude kwakkelperiode 
zonder dat de stenen uit de grond vriezen straks. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Voor proeflessen kunt u contact opnemen 
met Hella Wanders

 cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
Deelbetalingen is mogelijk bij cursussen boven de € 40,-.

Vernieuwde website
www.pluspuntzandvoort.nl  

T 023 57 40 330
Voor meer informatie en inschrijfformulieren.

Franse Conversatie, Nieuw!
Voor deze cursus is enige basiskennis van de Franse taal noodzakelijk
Vrijdag 13:00 - 15:00 uur 8 februari t/m 26 april

Picasa Fotobewerking
In deze cursus leert u in 6 lessen hoe u op een leuke en makkelijke 
manier meer kunt doen met uw zelfgemaakt foto's. Hoe maakt u een 
webalbum, hoe krijgt u uw foto’s van uw camera? Wat doet u met rode 
ogen?  
Donderdag 19:30 - 21:30 uur 28 februari t/m 4 april

Facebook
Oude vrienden of kennissen weer vinden? De kleinkinderen kunnen 
volgen in dagelijkse dingen. Uw netwerk vergroten. Met Facebook is 
veel mogelijk.
Woensdag 10:00 - 11:30 uur 27 februari t/m 3 april

Fotobewerking gevorderden Gimp
Donderdag 19:30 - 21:30 16 mei t/m 20 juni

Beeldhouwen en Boetseren
De cursus is bestemd voor zowel beginners als gevorderden en houdt 
rekening met de eigen vaardigheden. 
Maandag of Donderdag 19:30 - 22:00 uur 
28/31 januari t/m 29/25  april

Hatha Yoga  
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt met 
eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe 
energie en innerlijke kracht. Men leert rustiger en evenwichtiger te 
worden. Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning.
Nog plek in de nieuwe 3de groep:
Vrijdag 12:15 - 13:15 uur t/m 17 april
 
Yoga voor (ex) kankerpatiënten
Nieuwe docente: Ingeborg Mooiweer
Juist als je ziek bent (geweest) is het fijn om positief met je lichaam 
bezig te zijn.
Vrijdag 9:30 - 10:30 uur 1 februari t/m 19 april

JazzDance 55+Jong 
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven. Elke week bewegen is 
gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal een stuk lichter. Er 
wordt rekening gehouden met leeftijd en vermogen. Je mag gerust 
meedoen op een stoel.
Donderdag 14:30 - 15:30 uur t/m 25 april

Medische gym
Speciaal voor rug, nek en andere medische klachten.
Vrijdag 9:30 - 10:30 uur 25 januari t/m 21 juni

Nederlands 

Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:00 - 12:00 uur 24 januari t/m 18 april
Drastisch in prijs verlaagd: € 55,- voor 12 lessen van 2 uur. 

Senioren computercursus 
Snuffelcursus of Basiscursus
Dinsdag op aanvraag

Kinderdisco
Vrijdag 19:00 - 21:00 uur 8 februari 
Voor kinderen van 6 t/m 10 jaar Thema: Valentijn 
Entree: €1,- een glas limonade is inbegrepen
Neem wat geld mee voor snacks en drinken.
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Peuter maken een wandeling in de duinen achter Pippeloentje

Kinderdagverblijven één met de natuur 

Politieke reacties op de aangekondigde troonwisseling

De kinderdagverblijven Pippeloentje en Pluk gaan meedoen met de landelijke ‘Pluk van 
de Petteflet Natuurwedstrijd’, een initiatief van de Nationale Milieufederaties en Vroege 
Vogels. De Pluk van de Pettefletprijs gaat naar het beste idee om de natuur en/of het 
landschap in Nederland te verfraaien.

Ook de Zandvoortse politiek heeft geregeerd op de op han-
den zijnde troonwisseling. Alle partijen steken hun lof voor 
koningin Beatrix niet onder stoelen of banken en spreken 
van diep respect voor de wijze waarop zij het koningschap 
inhoud heeft gegeven.

De prijs is vernoemd naar 
het gelijknamige kinderboek 
uit 1971 van schrijfster Annie 
M.G. Schmidt en illustrator 
Fiep Westendorp, waarin 
hoofdrolspeler Pluk zich met 
succes inzet om het betege
len van een groen gebiedje 
achter de Petteflet te voor

Nico Stammis (PvdA): 
“Ondanks het feit dat ik meer 
republikeins bloed in de 
aderen heb, moet ik toege
ven dat het vorstenhuis een 
beter visitekaartje voor ons 
land is dan de Nederlandse 
politiek.” Cees van Deursen 
(GL): “Wij hebben groot res
pect waarop Beatrix het ko
ningschap heeft ingevuld. 
Haar eigen keuze voor het 
moment van aftreden ty
peert haar standvastigheid. 
Ook Ruud Sandbergen (D66) 
heeft lovende woorden: 
“Voor veel Nederlanders is 
koningin Beatrix een belang
rijk symbool van eendracht. 
Zij is altijd betrokken bij het 
wel en wee van de bevolking 
van Nederland. Zij vierde vele 
mooie momenten met ons 
volk maar bood ook troost 
als er sprake was van ramp
spoed. Zelf kende zij ook 
zware tegenslagen zoals het 

op dit winterfeest nog veel 
meer te doen: een grote 
tent met kinderactiviteiten 
en een braderie met spul
len en lekkere winterhapjes 
en drankjes. En natuurlijk 
is het voor buitenstaanders 
een leuke manier om een 
kijkje te nemen op de groe

beeld daarvan, met een veel
zijdige combinatie van alle 
aspecten die bij die functie 
hoort, zowel als mens en als 
staatshoofd. De uitdaging is 
voor WillemAlexander dit 
te evenaren”, zegt Michel 
Demmers (GBZ).

Carl Simons (OPZ): “Koningin 
Beatrix heeft altijd mijn 
respect gehad, voor haar 
kennis van zaken en mede
leven. Kennelijk begreep en 
voelde zij, dat nu de tijd was 
gekomen om af te treden. 
Ik hoop niet, dat nu circule
rende berichten over mr. Joris 
Demmink, de voormalige 
secretarisgeneraal van het 
Ministerie van Justitie, daar 
iets mee te maken hebben. 
De Koninklijke familie heeft, 
zeker de laatste jaren, al ge
noeg meegemaakt en daar 
onder geleden. Het is dus tijd 
voor de nieuwe koning.”

Het CDA reageert via Gijs 
De Roode: “Wat een verras
sing was het dat ze haar 
vertrek heeft aangekondigd, 
na vier dagen in Azië te zijn 
geweest! Wat een goede en 

komen. Het boek is later ook 
verfilmd.

“Tijdens ons winterfeest op 
zaterdag 9 februari bij Pluk 
zullen we de aftrap doen en 
proberen om ook mensen uit 
de buurt hiervoor enthousi
ast te krijgen. Er is natuurlijk 

overlijden van haar echtge
noot prins Claus en het zwa
re skiongeluk van haar zoon 
prins Friso. Zij was een zeer 
betrokken koningin en een 
hardwerkend, professioneel 
staatshoofd.”

“Wij zijn blij dat haar plaats 
zal worden ingevuld door 
een gedegen, hiertoe 'op
geleide' opvolger, die on
getwijfeld ook zijn stempel 
op ons koninkrijk zal druk
ken, net zoals zijn moeder 
dit deed bij haar opvolging. 
Een goed gevoel dat in een 
nieuwe tijd ook een nieuwe 
generatie op de troon zal 
plaatsnemen”, aldus Henk 
Keur (SZ). “Veelal wordt in 
andere landen jaloers ge
keken naar ons als het om 
het fenomeen koningshuis 
gaat, in het bijzonder als 
dat nog goed gemanaged 
wordt. Beatrix is een boeg

Bijna anderhalf jaar geleden is in het voormalige pand van 
McDonalds op het Raadhuisplein, dat geruime tijd leeg 
heeft gestaan, de zaak Heintje Dekbed geopend. De wat 
oudere Zandvoorters kennen dit gebouw nog uit de tijd dat 
Loes en Dick Hoezee hier bistro ‘Harlekijn’ exploiteerden. 

Heintje Dekbed

Hun medewerker Harry 
Hoejenbos, die later met 
Toos de ‘Mickey Snacks’ bij 
het busstation ging exploi
teren, woonde destijds met 
zijn gezin boven de zaak en 
hier is ook hun jongste zoon 
Erwin geboren. En Erwin is 
getrouwd met Petra Boot, 
de dochter van Hein en 
Berna die al in 1968 op de 
Ten Katemarkt begonnen 
met een houten marktstal 
waar zij spreien, dekens en 
ochtendjassen verkochten. 
Petra: “Toen begin jaren ’70 
de eerste donzen dekbed
den naar Nederland kwa
men, waren mijn ouders de 
eersten in Amsterdam, waar 
je deze kon kopen. Vandaar 
de bijnaam ‘Heintje Dekbed’.”

Petra zelf ging al op haar 
veertiende meehelpen en 
dat is te merken, want als 
je haar hoort vertellen over 
alle artikelen in de zaak, kun 
je alleen maar constateren: 
“Wat een vakvrouw!” Zo zijn 
er maar liefst 60 soorten 
kussens, afhankelijk van het 
gegeven of je een rug, buik 
of zijslaper bent; dat scheelt 
zeer zeker bezoekjes aan 
masseur of therapeut. “De 
mensen liggen veel te lang 
op hetzelfde kussen; aange
raden wordt om elke twee 
jaar een nieuw kussen aan 
te schaffen. Men is gierig op 
dat gebied en dat geldt ook 
voor matrassen”, geeft Petra 
vol overtuiging aan. 

door Erna Meijer

In de winkel staan met name 
veel boxspringbedden, die in 
diverse maten uit voorraad 
leverbaar zijn. Natuurlijk 
worden die in Zandvoort 
thuisbezorgd en geheel ge
installeerd. Al vanaf € 895 is 
een compleet met hoofdbord 
en topper (= oplegmatras) 
uitgeruste elektrische box
spring te koop en over een 
goede maand komt daar nog 
een zeer betaalbare speciale 
lijn bij. Ook voor senioren
ledikanten met een elek
trisch verstelbare lattenbo
dem moet u beslist even bij 
Heintje Dekbed gaan kijken. 

De dekbedden zijn er in aller
lei soorten (don s, wol, katoen 
en synthetisch) en maten, 
waarbij het grootste misver
stand toch wel is dat je, als 
je allergisch bent, uitsluitend 
een synthetisch dekbed kunt 
aanschaffen. “Huisstofmijt, de 
grote boosdoener, wordt pas 
gedood als je op 60 graden 
wast en dat kan bij de meeste 
synthetische dekbedden niet 
eens!”, aldus Petra. Ook een 
zeer grote collectie dekbed
overtrekken en hoeslakens, 
onder andere van Essenza 
en Cinderella is er tegen zeer 
aanlokkelijke prijzen te koop. 
Ouderwetse service en kwali
teit staan zowel in Amsterdam 
als in Zandvoort voorop.

Heintje Dekbed, Raadhuisplein 1, 
tel. 0611013844. 
www.heintjedekbed.nl

mooie speech hield de ko
ningin, ik werd er best wel 
door geraakt. We hopen op 
een mooie, historische en 
feestelijke dag op 30 april. 
Ik hoop dat we in Zandvoort 
hier ook een mooie dag van 
gaan maken, die in het teken 
staat van de inhuldiging, we 
kijken er naar uit!”

En tot slot de grootste par
tij in de raad, de VVD. Ellen 
Verheij: “Koningin Beatrix 
is vrijwel mijn gehele leven 
vorstin geweest. De indruk 
die zij op mij heeft gemaakt 
is dat zij uiterst professi
oneel en zakelijk is, maar 
tegelijkertijd een moeder 
des vaderlands. Die verbin
dende rol en haar boodschap 
over verdraagzaamheid zijn, 
naast continuïteit, de be
langrijkste aspecten van 
het koningschap. Ook ben ik 
benieuwd naar de invulling 
van Koningsdag op 27 april. 
Koninginnedag in Zandvoort 
is altijd ontzettend gezel
lig en ik vertrouw erop dat 
Koningsdag ook een van de 
leukste dagen van het jaar 
zal worden.”

pen van Pluk”, zegt Relinde 
Adegeest van Skip, Stichting 
Kinderdagverblijven Pippe
loentjePluk.

Op de lange termijn zijn er 
nog meer activiteiten ge
pland. Zo willen ze duidelij
ker het belang van de natuur 
en de natuurbeleving van 
jonge kinderen benadrukken 
in het SKiPbeleid. Dit wordt 
gecombineerd met diverse 
ontwikkelingsprogramma’s 
waardoor het een nog gro
tere meerwaarde krijgt bij 
de stimulering van de ont
wikkeling van jonge kinde
ren. “Wij boffen zo met de 
natuur in Zandvoort, laten 
we die ten volle benutten. 
Aansluitend hierop zullen 
we in 2013 actief hiermee 
bezig blijven en onze nieu
we slogan: ‘SKiP natuurlijk’ 
waarmaken”, zegt Adegeest 
enthousiast.



Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Koffie & Broodjeshuis Sheila's - Gasthuisplein 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

zandkOrreL

Bestel nu de 
ZandvoortPas 2013

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten envelop, voeg het bedrag (contant) toe en 
geef deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. 
Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis 
bezorgd. Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u 
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

2013

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij voor Valentijn
aparte en romantische 

cadeautjes hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

I raclette
Zwitserse Raclette

originele raclette kaas
nu 250 gram slechts € 4,95

malse ierse 
RUNDER BRAADlAPPEN

kilo € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand februari voor Pashouders:

10% korting 
Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Nu met Zandvoort Pas;
ONtsPaNNiNgs
massage

www.Praktijkixchel.Nl

wellNessPraktijk

10%
kortin

g

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Openingstijden: 
Ma t/m vrij 07.30-17.30 uur • Za & zo 10.30-17.30 uur
Gasthuisplein 9 - Zandvoort • Tel. 023-7433706 

Op vertoon van de ZandvoortPas
2e kopje koffie altijd gratis!

PERSONAL TRAINING  & 
SMALL GROUP TRAINING
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Groene hart tegen
nieuwe verkeerscirculatie
Aan het begin van de vergadering gemeenteraad-Informa-
tie van afgelopen dinsdag heeft Jerry Kramer (VVD) aan 
wethouder Andor Sandbergen gevraagd om de verkeers-
situatie in het ‘groene hart’ van Zandvoort opnieuw te be-
kijken. Volgens Kramer hebben bijna alle bewoners van de 
buurt geprotesteerd tegen het besluit van het college om 
de verkeerscirculatie terug te draaien naar de oude situatie.

Sandbergen kon of wilde 
geen mededelingen daar
over doen, waarop Kramer 
antwoordde dat hij het ge
woon terug kan trekken. 
Vandaag, donderdag 7 febru
ari, wordt het bezwaarschrift 
van 90 bewoners in de com
missie Beroepschriften be
handeld. Ook had Gert Jan 
Bluijs een vraag over het 
fietsevenement dat in het 
weekend van de Circuit Run 
wordt georganiseerd. Het 
college heeft voor drie jaar 
een subsidie ter beschik
king gesteld en de christen
democraat is het daarmee 
niet eens. “Voor één jaar zou 
meer dan voldoende moeten 
zijn”, gaf hij Sandbergen, die 
als enige wethouder aanwe
zig was, mee.

Parkeerverordening
Bij  agendapunt 4 , de 
Parkeerverordening 2013, 
had Astrid van der Veld (GBZ) 
nog enkele vragen voor de 
wethouder. “De verordening 
is op oneigenlijke reden tot 
stand gekomen. De wethou
der heeft niet uitgevoerd wat 
hij heeft bedoeld en dus is 
het een en ander niet goed 

gegaan. Overal vrij parkeren 
voor houders van een gehan
dicaptenparkeerkaart (GPK) 
betekent ook op de boule
vard gratis parkeren voor 
deze houders. Ik wil snel re
actie van het college”, zei ze. 
Sandbergen antwoordde dat 
in de raad van maart het col
lege met een reparatie komt. 
Motie die hierom vroeg werd 
aangenomen: alle gehan
dicapten mogen gratis en 
overal in Zandvoort parkeren, 
mits zij een GPK hebben.

Herbenoeming 
burgemeester
Cees van Deursen vond dat 
het klinkt alsof al besloten 
is dat Niek Meijer opnieuw 
voor een periode van 6 jaar 
zal worden aangesteld. “Ik 
mis de open discussie”, zei 
hij. De andere leden van de 
raad bekritiseerden hem en 
Gijs De Roode (CDA) meldde 
dat zijn eigen fractievoorzit
ter, Virgil Bawits ermee heeft 
ingestemd. De commissie 
die de herbenoeming in kan
nen en kruiken moet gieten 
bestaat uit Ellen Verheij 
(VVD), Carl Simons (OPZ) en 
Gert Jan Bluijs (CDA).

Ruud en Thea Bisenberger

              Ruud en Thea Bisenberger

Al 52 jaar getrouwd
Ruud woonde in de Tollensstraat waar zijn zuster nog 
steeds woont en Thea woonde om de hoek van de Burg. 
Beeckmanstraat. Vanuit het bovenraam konden ze elkaars 
slaapkamer zien en naar elkaar zwaaien. Ze trokken altijd 
met een grote groep vrienden op en waren allebei lid van de 
korfbalclub die was opgericht door de speeltuinvereniging. 
Uiteraard waren ze allebei lid van de toneelvereniging Op 
Hoop van Zegen. Maar het toneel beviel Ruud helemaal niet. 
Hij kon het nooit laten om van iedere rol een komedie te ma
ken. De zaal lachte zich dan een ongeluk, tot grote ergernis 
van zijn vader en moeder. Zijn optredens hebben dan ook niet 

lang geduurd. Tijdens de danslessen verdiepten Ruud 
en Thea hun vriendschap en zo trouwde Thea 

met haar buurjongen Ruud Bisenberger.

Emigreren
Toen Ruud in dienst zat maakte 

het getrouwde stel al plannen 
om te gaan emigreren. Zodra 
zijn diensttijd achter de rug was 
zouden ze naar Nieuw Zeeland 
vertrekken. Echter er brak in de 
familie tuberculose uit waar
door het plan niet door ging. 

Ondanks de geboorte van hun 
2 kinderen wilden ze nog steeds 

weg uit Nederland. In 1970 vertrok
ken ze met hun vierjarige dochter en 

eenjarige zoon naar Canada. Na twee 
jaar konden ze daar een huis kopen en daarin 

wonen ze nu nog. 

Twintig jaar later waren Ruud en Thea op vakantie in Jamaica. 
Het hotel waar ze altijd verbleven vroeg of ze een duikschool 
wilden openen. Van het een kwam het ander en met hulp van 
hun kinderen hebben ze, met keihard werken, samen 4 duik
scholen gehad. Ook had Ruud er nog een zandpompbedrijf 
bij waarmee hij stranden bij verschillende hotels in Jamaica 
maakte. Na 21 jaar Jamaica besloten ze dat het tijd werd om 
met pensioen te gaan en keerden ze terug naar Canada. 

Op mijn vraag of ze nog iets willen toevoegen aan het in
terview schrijft Thea in perfect Nederlands: “Een mens moet 
altijd doen wat hij of zij graag wilt. Het leven is zo kort. Wij 
zijn weggegaan van Nederland maar onze ‘roots’ vergeten 
wij nooit. We hebben nooit spijt gehad van het leven wat 
we hebben gekozen en zijn altijd gelukkig geweest. In feite 
hebben we een stukje Nederland meegenomen naar een 
ander land. In ons geval Canada, dat een prachtig land is en 
het is nog steeds altijd heel goed voor ons. Er wonen hier in 
Canada heel wat Nederlanders, als we allemaal in Nederland 
waren gebleven was er niet genoeg ruimte overgebleven in 
Nederland.” 

In mei komen Ruud en Thea weer naar Zandvoort. Dan kun
nen ze samen met familie, vrienden en bekenden gezellig 
herinneringen ophalen, dus tot over een paar maanden! 

Dorpsgenoten

Ruud (’41) is ‘op’ Zandvoort geboren. Zijn ouders waren 
geen onbekende personen in het dorp. Vader 
Joop Bisenberger bekleedde vele bestuurs
functies en moeder Jo was één van de 
sterspelers van de toneelvereniging 
‘Op Hoop van Zegen’. Elk jaar brach
ten Ruud en Thea een bezoek aan 
moeder Jo maar vorig jaar is zij 
op hoge leeftijd overleden. Ruud 
heeft een broer, Aat, die ook in 
Canada woont en een zuster 
Carla, zij woont in Zandvoort. Hij 
heeft op de Mariaschool gezeten 
bij de ‘nonnetjes’. Zijn opa en oma 
Kromhout van moeders kant had
den een verfwinkeltje op de hoek 
van de Haltestraat en Kanaalweg. Zijn 
nicht Nel heeft een kapsalon Lavogue 
aan de rechterkant waar opa’s winkel toen 
was.

Thea Bisenberger
Thea (’41) is geboren in Bandung op Java in Nederlands Oost 
Indië, nu Indonesië. Haar ‘geboortevader’ zoals Thea hem 
noemt, is overleden aan de beruchte Burma spoorlijn. Na de 
oorlog is zijn graf gevonden in de jungle en werd hij overge
bracht naar de Erebegraafplaats Kanchanaburi in Thailand. 
Samen met haar moeder heeft Thea bijna 4 jaar in het 
Jappenkampen gezeten. Over deze periode heeft ze een blog 
geschreven (www.coconutconnections.blogspot.com), dat 
door heel veel mensen over de hele wereld gelezen wordt. Ze 
schreef ook een boek ‘I Thought You Should Know’, over hoe 
het leven van haar moeder verliep toen de Jappen Indonesië 
binnen vielen. Toen Thea en haar moeder met de boot naar 
Holland teruggingen, ontmoette ze iemand die werkzaam 
was op het schip. Zij raakte met de man in gesprek en na de 
kennismaking met haar moeder werd de Zandvoorter, Leen 
Molenaar (de Bokkum), later haar stiefvader. “Eigenlijk heb ik 
mijn eigen vader uitgezocht”, vertelt ze. Ook haar stiefvader 
heeft veel tijdens de WOII meegemaakt in de Grote Oceaan. 
Dus zo kwam Thea op jeugdige leeftijd naar Zandvoort en 
kreeg nog een halfzus Sietske die in Zandvoort woont en 
haar halfbroer Leendert woonachtig in Almere. Na de Hannie 
Schaftschool, waar ze in de 2e klas begon, ging ze naar de 
MULO in de Schoolstraat met meester van Waals en later 
naar de Zandvoortselaan.

door Nel Kerkman

Deze week twee ex-dorpsgenoten in de ‘vreumden’: Ruud 
en Thea Bisenberger. In 1970 besloten zij om met hun twee 
kleine kinderen voorgoed naar Canada te vertrekken. Ze 
komen wel ieder jaar voor een paar weken naar Zandvoort 
terug om de familiebanden aan te halen en ook omdat ze 
Zandvoort nog steeds erg gezellig vinden. Misschien kent 
u Ruud en Thea Bisenberger en anders is het leuk om te 
lezen waarom mensen besluiten om Zandvoort voorgoed 
te verlaten. 

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 09.30-14.30 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Politiek verslag
Raadsvergadering Informatie d.d. 5 feb.

(advertentie)
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 
of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 0644 696 001.  

www.repit.nl 
Met garantie.

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 0652461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet (*vergoed 
door zorgverzekering) 

.........................................................
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.0235311330

.........................................................
Vrijdagmiddag 14 februari 

14.0016.00 uur: 
workshop over gezonde 

voeding door Annette ter 
Heijden in flat de Meeuw, 

Keesomstraat 51, Zandvoort. 
Welkom vanaf 13.30 uur, 

entree € 3,. Liefst 
reservering 02357 165 11.

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Voor een pedicure 
behandeling waarin u 
de baas blijft over uw 

voeten en die gespeciali
seerd is in het verwijderen 

van pijnlijke likdoorns, 
eeltpitten en/of ingegroeide

nagels gaat u naar 
Pedicure Carla.

Tevens hotstone massage 
en / of Reiki behandelingen.
Provoet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 0646098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
0614622349

.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, wit en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, maar 
omlaag met de prijs! 

Basisbeh. sch.maken + 
nagels knippen + eelt 

verwijderen+evt. likdoorns 
weghalen+creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info:

 5734944 
of 0650203097

.........................................................  
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120, per maand
0653256274

.........................................................  
Nieuwste model zonnebank 

met lichaamskoeling, ge
zichtskoeling, lichttherapie, 
aromatherapie, verneveling, 

gezichtsbruiner, heerlijke 
muziek (meerdere keuzes) 

en aansluiting voor uw 
eigen iPod. € 0,80 p/min.

Slender You Zandvoort, 
Hogeweg 56A, tel. 

0619413733
.........................................................  

Te koop: de nieuwste 
koffiemachine Sarista. 
2 weken gebruikt, al

les zit er bij. Nieuwprijs 
€ 289, nu voor € 150. 

Tel. 0627241499

Nieuwe Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 0235476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 1017 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
0653693409

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
0235353591 

of 0622209568
.........................................................

Gespecialiseerd 
in Porsche en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

Voor uw APK, alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

0235713919 
of 0653231754

Bouw- en 
renovatiebedrijf P.M.K.

(in Zandvoort). 
Voor alle klussen in 

en rond het huis!
Schilderwerk,  
stucadoren,  

timmerwerk, badkamers 
en keukens. Kunststof 

kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit te
gen Poolse prijzen!

Tel. 0644875212
.........................................................  
Voor een gezellige middag: 
Deze zaterdag Winterfeest 

op Pluk met allerlei 
activiteiten voor de 

kinderen en een braderie: 
9 februari van 14.0018.00. 

Natuurlijk ook SKiP! 
www.pippeloentjepluk.nl 

.........................................................  
3kmr appartement

te huur. 90m2, incl. G/W/L, 
1 maand borg, huur: € 850

Tel. 0651815360

Te huur op toplocatie 
aan de boulevard: 

2-kmr appartement, 
ca. 60 m2, incl. G/W/

L+tv en internet. 
Korte verhuur (paar 

maanden) ook mogelijk. 
Tel. 0610177131

.........................................................  
Sportcafé Zandvoort 

heeft nog ruimte voor 
dartavonden of zomaar 

een uurtje darten. Tevens 
inschrijven voor het 

Zandvoort Darttoernooi 
op 13 april a.s. 

Info: Jan Smit 06 54616812
.........................................................  

Schilder heeft tijd over 
voor € 12,50 p.u.p.p. 

ook stucwerk mogelijk. 
Tel. 0627048739

 ........................................................  
Ervaren schoonmaakster, 

met referenties, 
zoekt werk in Zvrt. 

€ 10 p.u. Tel. 0641782323

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante
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Plusdienst is er voor iedereen  
die hulp nodig heeft

Kom je kunsten vertonen in 
het Zandvoorts Museum

Zomerexpositie 2013 krijgt 
thema Hemel, zee en aarde

Heeft u hulp nodig bij het boodschappen doen tijdens deze 
koude winterdagen? De Plusdienst staat voor u klaar en 
zoekt voor u naar een passende oplossing. De Plusdienst 
zoekt voor u een vrijwilliger die voor u of samen met u de 
boodschappen gaat doen. Wilt u liever zelf uw boodschap-
pen doen maar heeft u geen vervoer? Denkt u dan eens 
aan de Belbus. Voor € 1,50 rijdt de Belbus u heen en weer 
naar de supermarkt. Iedere laatste zaterdag van de maand staat het Zand-

voorts Museum in het teken van het Museumpodium. Het 
museum biedt aanstormend talent van alle leeftijden, op 
het gebied van poëzie, theater, music & dance, kosteloos 
de kans om op te treden voor publiek. 

Na het succes van de Zomerexpositie van 2012, ‘Zeegezich-
ten’, gaat de Lokale Raad van Kerken Zandvoort met deze 
activiteit door.  Het thema voor dit jaar is ‘Hemel, aarde en 
zee’ en wordt in combinatie met de oecumenische kerkdien-
sten die dit seizoen in de Zandvoortse kerken worden ge-
houden, georganiseerd. Om alle Zandvoortse kunstenaars 
een kans te geven om mee te doen aan deze expositie wordt 
iedereen van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

De Plusdienst is er voor alle 
inwoners van Zandvoort 
die steun nodig hebben om 
zelfredzaam te blijven en 
voor hun mantelzorgers. De 
dienst zorgt niet alleen voor 
de Belbus maar geeft vooral 
ook praktische hulp. Deze 
hulp wordt geboden door 
vrijwilligers en is in prin
cipe gratis. Soms wordt een 
vergoeding gevraagd voor 
onkosten die de vrijwilliger 
heeft gemaakt, bijvoorbeeld 
bij autovervoer om de ben
zine te kunnen betalen.

Het museum is op zoek naar 
mensen die van 15.00 tot 
16.00 uur een invulling wil
len geven aan deze zater
dagmiddagen. Zie jij het wel 
zitten om op te treden voor 
vrienden, familie of totale 
onbekenden in de ambiance 
van zonnig Zandvoort, waar 
je niet voor geluid, hapjes en 
drankjes hoeft te zorgen en 

door Nel Kerkman

Hoewel het jaarthema 
steeds een moeilijke op
gave is, is het resultaat van 
de ingebrachte kunstwer
ken altijd van hoog niveau. 
In de Agathakerk aan de 
Grote Krocht worden niet 
alleen schilderijen ten
toongesteld maar er zijn 
ook beelden, glaskunst, 
patchwork, fotocollage en 
gedichten te bewonderen. 
Bij de kunstwerken wor
den ook de motivaties van 
de kunstenaars opgehan
gen over hoe hun kunst 
tot stand is gekomen en 
wat het thema voor een 
invloed heeft gehad op 
hun creativiteit.

Een korte opsomming van de 
vrijwillige hulp die u zoal kunt 
aanvragen: bezoek, wande
len, hulp bij administratie, 
belastinghulp, computer
hulp, vervoer, boodschappen, 
gezelschap, klusjes in huis of 
tuin enz. Heeft u een vraag 
en bent u hulpbehoevend? 
Schroom dan niet en roep 
de hulp in van de Plusdienst, 
tel. 5717373. U kunt uiteraard 
ook een bericht inspreken 
op het antwoordapparaat; u 
wordt dan zo snel mogelijk 
teruggebeld.

waar je gratis promotie in de 
vorm van radiointerviews, 
flyers, posters en adverten
ties kunt verwachten? Meld 
je dan aan via museum@
zandvoort.nl of bel op woens
dag t/m vrijdag tussen 13.00 
en 17.00 uur naar het mu
seum, tel. 0235740280. Kijk 
voor meer informatie op: 
www.zandvoortsmuseum.nl.

Deelname
Wilt u mee doen? Dan kunt u 
zich tot 24 maart aanmelden 
via nijhuis9@ziggo.nl met ver
melding van naam, adres en 
uw kunstinbreng. Na opgave 
ontvangt u een gedetailleerd 
bericht met betrekking tot uw 
deelname. De inspirerende zo
merexpositie is zoals gewoon
lijk in de Agathakerk en vindt 
plaats van 6 juli tot en met 
7 september. Elke zaterdag 
wordt de kerk van 14.00 tot 
17.00 uur opengesteld en kunt 
u de grote verscheidenheid 
aan kunstwerken bewonde
ren. De eerste oecumenische 
dienst waar het gekozen the
ma centraal staat is op 10 fe
bruari in de Protestantse kerk 
om 10.00 uur.

Als ondernemer en eigenaar van een parfumeriezaak, 
maak ik al een aantal jaar deel uit van het bestuur van de 
Ondernemersvereniging Zandvoort en sinds kort heb ik de 
voorzittershamer overgenomen van Gert van Kuik; mijn 
naam is Dennis Moerenburg.

Het rommelt in retailland, ‘retail’ is een mooi woord dat 
eigenlijk inhoudt het leveren van goederen of diensten 
aan de consument. Jarenlang was het zo dat als men over 
retail sprak, daarmee de winkels bedoeld werden, want 
daar kwam de consument om zijn goederen te kopen. Dat 
is natuurlijk nog steeds zo, maar de klant heeft tegenwoor
dig ook de keuze om zijn aankopen via internet te doen. Het 
percentage aankopen via internet stijgt elk jaar weer be
hoorlijk en aangezien de economie niet groeit betekent dit 
dat dit ten koste gaat van de omzet in de reguliere winkels. 
Het is dus belangrijk om als winkelier goed na te denken op 
welke manier je jouw klant(en) kunt blijven motiveren om 
de producten toch juist bij jou in de winkel te gaan halen. 

Een product is een product maar krijgt meerwaarde als 
klanten het kunnen vastpakken, voelen, ruiken of zelfs proe
ven, kortom beleven. Winkelen blijft voor velen ook een 
plezierige tijdsbesteding en door in te spelen op die bele
ving blijft het voor de klant bijzonder om naar de winkels 
te komen. Er zijn genoeg voorbeelden waar, door beleving 
en samenwerking, iets unieks is ontstaan zoals bijvoor
beeld de ‘9 straatjes’ in Amsterdam. Ik was daar toevallig 
van de week weer eens en keek mijn ogen uit, het zit er 
vol met winkeltjes waarvan je je afvraagt waardoor die 
bestaansrecht hebben. De beleving die je in dat winkelge
bied voelt is enorm, het aanbod is onderscheidend, goede 
beleving in de winkels en het is een goed voorbeeld van 
hoe je door samenwerking elkaar kunt versterken. Dat is 
iets waar we als winkeliers in het centrum van Zandvoort 
nog veel meer uit kunnen halen. Zandvoort is dan wel geen 
Amsterdam maar toch kunnen we door intensief samen 
te werken Zandvoort als winkelgebied veel sterker maken. 
Daar geloof ik heilig in.

Daar ligt voor mij als voorzitter van de Ondernemers
vereniging Zandvoort dan ook de voornaamste uitdaging: 
Het bij elkaar brengen van de onder
nemers, en door betrokkenheid en sa
menwerking, winkelen in Zandvoort 
tot een beleving maken.

Dennis Moerenburg
Voorzitter Ondernemersvereniging 
Zandvoort

Samenwerken maakt 
onS Sterker

Uit de hoek van 
de ondernemerS

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de on-
dernemers mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de 
voorzitters van de diverse ondernemersverenigingen, de 
bedrijfscontactfunctionaris en de centrummanager. Deze 
week de nieuwe voorzitter van OVZ Dennis Moerenburg 
aan het woord.
________________________________________________

BeZoRg(st)eR 
geZocht

Ben jij onze toekomstige bezorger die in jouw omge-
ving 1 of meerdere malen per week de brievenbus van 
je buren wilt laten klepperen?

Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijver-
diensten?  Jij weet van aanpakken, bent bekend in 
jouw buurt en gaat door weer en wind op pad om de 
kranten en/of folders te bezorgen.

Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert 
de NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat je niet 
uit het veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl 

Leuke verdiensten!
Voorbeeld:
Een bezorger bij ZVO met een wijkaantal van rond  
de 250 adressen, verdient gemiddeld tussen de  
€ 20 en € 30 per week.
(De werkelijke verdiensten zijn per wijk verschillend, 
afhankelijk van de wijk en het bezorgaantal)

	De bezorger krijgt een fietstas 
 gratis in bruikleen 
	De bezorger krijgt de kranten 
 thuis aangeleverd
	Verspreiding op donderdag

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 
Autobedrijf Zandvoort

Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

VenaVo 

Venavo
elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort. 

Voor meer informatie kijk op onze nieuwe website: 
www.venavo.nl 

P.s. ook met "slecht" weer staan wij er!!

1 x 6 Buisjes € 7,50 
Tegen inlevering van deze advertentie aan de kraam: 

2 verpakkingen € 10,-      

Jantje heeft er weer veel zien snotteren in Zandvoort!! 
Daarom deze maand Oscillococcinum voor een zéér scherpe prijs!! 

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Heeft u een bOOdscHap vOOr uw kLanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)

OP=OP

Een week barstensvol met allerlei gave activiteiten en  

coole acties! Van eten met je handen tot een radio  

DJ workshop en van een echte kinderburgemeester tot  

zandmonsters maken. Kijk voor meer informatie op

 www.kidsadventureweek.nl  
 

Kids Adventure Week

in Zandvoort aan Zee

17 - 24 februari

Kids Adventure Week

in Zandvoort aan Zee

17 - 24 februari
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Start 25 februari: 
Hulp voor kinderen bij 
een echtscheiding

Een echtscheiding van de ouders heeft op kinderen een enorme impact. Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin start daarom met een KIES training (Kinderen In een Echtscheidings  
Situatie). Dit is een programma voor kinderen gericht op het verwerken van de scheiding. 

In acht bijeenkomsten praten kinderen door middel van creatieve opdrachten en spel  
over de verschillende thema’s rondom de scheiding. De bijeenkomsten richten zich  
op het verwerken van de echtscheiding en het leren omgaan met de nieuwe situatie.  
Bij leeftijdsgenoten uit de eigen omgeving vinden kinderen herkenning, steun en tips.

Doelgroep: voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar

DaTa:  25 februari, 4, 11, 18, 25 maart en 8, 15 en 22 april 2013
TIjD:  15.45 - 16.45 uur
LOCaTIE: Centrum voor Jeugd en Gezin in Zandvoort; 
 Dr. Jac. P Thijsseweg 24a 
 Deelname is gRaTIS!

aaNMELDEN
Wilt u meer weten of uw kind(eren) aanmelden voor deze training? U kunt bellen 
023- 5433245 of mailen iruijgrok@kontext.nl met Ingrid Ruijgrok van Kontext:
www.cjgzandvoort.nl

www.cjgzandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

Lydia van Dam

Deshima Trio | Foto: PR

Vakvrouw  Lydia van Dam in De Krocht

Klassiek concert in AG Bodaan

Een groot publiek wachtte vol spanning op de zangkwa-
liteiten van Lydia van Dam, tijdens Jazz in Zandvoort in 
theater De Krocht. Afgelopen zondag regende het zoals 
de laatste weken veel voorkomt en was nattigheid troef. 
Lydia van Dam bracht echter warmte en gezelligheid in De 
Krocht met haar zeer specifieke stemgeluid.

Filmrecensent Martijn van Veen laat regelmatig zijn licht schijnen op de nieuwste bioscoopfilms, 
die in Circus Zandvoort draaien. Hij schrijft al jaren voor de website FOK! en heeft van zijn hobby 
zijn werk gemaakt. Discussiëren over films of over de recensie kan via Twitter: @Martijnvanveen. 

Wreck-It Ralph

Waardering Martijn van Veen: 

In woonzorgcentrum A.G. Bodaan wordt komende zondag 
10 februari in nauwe samenwerking met Stichting Muziek 
in Huis een concert georganiseerd. Het ensemble Deshima 
Trio zal een gevarieerd klassiek programma brengen met 
werken van Strauss, Delibes, Vivaldi en Piazolla. 

door Lienke Brugman

Een vakvrouw, dat bleek al di
rect na haar eerste nummer 
'I Love You'. Karel Boehlee op 
de vleugel, was de voortref
felijke begeleider met naast 
zich Eric Timmermans op 
contrabas en, goochelend 
met zijn drumstel, de altijd 
onverstoorbare Erik Kooger.  
“Ik ben echt ziek. Een paar 
dagen geleden heb ik mijn 
optredens moeten afzeg
gen”, bekende Timmermans. 

Het Deshima Trio bestaat uit 
twee violisten en een pianis
te en treedt al enkele jaren 

Ziek of niet, de bassist was 
ook nu weer in topvorm!

Het is onvoorstelbaar hoe 
Lydia van Dam haar stem 
weet te gebruiken. Loepzuiver 
zong ze, met een heel breed 
stemgebruik, alle mogelijke 
jazz nummers. Gevoelig of 
snel: 'The Meaness of Love', of 
'I Good heaven to you', en het 
ging haar moeiteloos af. Zelfs 
het uitvallen van de micro
foon bracht deze vakvrouw 
niet uit haar evenwicht! Knap 

succesvol op met klassieke 
en moderne kamermuziek 
in Nederland. Het gevari

vond ik haar in het nummer 
'In a Mellow Tone' waarbij ze 
haar stem op een werkelijk 
fabuleuze manier als instru
ment gebruikte. Grappig was 
het nummer 'The dry cleaner' 
dat op het gokken in het casi
no sloeg. Het werd door haar 
met een glimlach uitgelegd 
maar ik snapte het niet he
lemaal....

Voor de liefhebbers zong ze 
ook een Nederlands num
mer. Zichzelf begeleidend op 
de vleugel bracht ze het door 
Jeroen Zijlstra geschreven 
nummer 'Zeepok' ten gehore. 
“Met Zijlstra treed ik op in di
verse gelegenheden”, verdui
delijkte ze haar ‘Nederlandse 
passie’. Ook dit ging haar uit
stekend af. Maar velen zullen 
zich toch meer aangetrokken 
voelen tot haar jazzy Engelse 
repertoire. Na de pauze zong 
ze nog 'Yust Friends', de 
mooie ballad 'Beautifull', en 
'The touch of your lips'. Het 
volgende concert van Jazz 
in Zandvoort, op 10 maart, is 
met violist Peter Ligtermoet. 
“Jazz en klassiek worden 
dan samengevoegd tot een 
mooi geheel”, aldus voorzit
ter van de stichting Jazz in 
Zandvoort, Hans Reijmers. We 
laten ons verrassen. 

eerde repertoire, van barok 
tot Tango, wordt door het 
trio zelf gearrangeerd en zij 
spelen in verschillende com
binaties, viool duo, piano & 
viool en als trio. 

Stichting Muziek in Huis 
(SMIH) verzorgt sinds 1999 
klassieke kamermuziek
concerten op de podia van 
zorgcentra met ambitieuze, 
veelal jonge professionele 
kamermusici die ook op de 
reguliere concertpodia actief 
zijn. 

Het concert in AG Bodaan, 
onderdeel van ZorgContact, 
begint om 14.30 uur en 
duurt een uur. Liefhebbers 
van klassieke muziek zijn 
van harte welkom om het 
concert gratis bij te wonen.

F I L M R E C E N S I E

H H H H I

Ralph is de bad guy in de videogame FixIt Felix, Jr. Iedere dag doet hij 
steeds maar weer hetzelfde, dingen kapot rammen. Maar na jaren
lang de slechterik te zijn geweest, is hij het zat. Hij gaat op avontuur 
door andere gamewerelden om een echte held te worden en om een 
gouden medaille te verdienen. Ralph komt onder andere terecht in het 
gewelddadige Hero’s Duty, maar ook in het zoete Sugar Rush, waar hij 
het irritante buitenbeentje Vanellope ontmoet. Maar als Ralph ervoor 
zorgt dat een dodelijke vijand wordt ontketend, is Vanellope zijn enige 
vriend en kunnen alleen zij de gamewereld redden van de ondergang. 
 
Disney is er wederom in geslaagd om een prachtige film te maken 
voor jong en oud. De jonge kinderen zullen genieten van de vrolijke kleuren, leuke grapjes en de 
schitterende gameomgevingen. Terwijl de volwassenen voornamelijk bezig zijn met het vinden van 
sentiment in de vele verschijningen van gamepersonages uit vervlogen tijden. PacMan, Sonic, Bowser 
(uit Super Mario) en Frogger, allemaal komen ze voorbij en niet allemaal even goed in beeld. Dat maakt 
de Oscargenomineerde WreckIt Ralph tot een sterke zoekpuzzel met ook nog eens een goed verhaal, 
mooie 3Deffecten en hartverwarmende figuren. Het is een perfect voorbeeld van het gegeven dat 
de animatiefilms de laatste tijd steeds beter worden. Voor de geoefende filmkijker wellicht af en toe 
iets te voorspelbaar, maar dat neem je al snel voor lief bij deze warme en vrolijke Disneyfilm. Een 
vervolg op deze succesvolle film is al aangekondigd, dus het is nog lang geen game over voor Ralph.



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uit-
gebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van be-
zwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen 
die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit  
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekend-
making een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum 
van bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning. 
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst 
in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlo-
pige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van 
een afschrift van het beroepschrift.

zijn dat er ook bij u wordt aangebeld, om een opname van het 
pand, het terrein en de bijgebouwen te maken. Voor eventuele 
vragen kunt u bellen met 023-5740100 en vragen naar de afde-
ling Handhaving Bouwen.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Hogeweg 45, plaatsen nieuw kozijn, ingekomen 29 januari 
2013, 2013-VV-012.
- Oranjestraat 12, plaatsen overkapping over garage, ingekomen 
31 januari 2013, 2013-VV-013.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Haarlemmerstraat 52, het plaatsen van een balkonhek op een 
uitbouw, het plaatsen van een brandtrap aan de achterzijde 
van de woning, het vergroten van de aan/uitbouw en het 
verhogen van de nok van het bijgebouw, verzonden 30 januari 
2013, 2012-VV-139.
- Thomsonstraat 1, het wijzigen van de achter- en zijgevel, het 
plaatsen van een dakopbouw, het aanleggen van een kelder 
en het gebruik als gezondheidscentrum, verzonden 01 februari 
2013, 2012-VV-135.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Gemeentelijke publicatie week 6 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 5 en de 
verdere in 5 door het college genomen besluiten zijn in week 6 
vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie 
en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12 februari 2013 om 
20.00 uur. Achter elkaar worden twee vergaderingen gehou-
den, Debat en Besluitvorming.
 
De onderwerpen van beide vergaderingen:
- Leges gehandicaptenparkeerkaart zonder keuring
- Verordening voorbereiding aanbeveling herbenoeming 
burgemeester 2013
- Benoeming commissie voorbereiding aanbeveling 
herbenoeming burgemeester
- Benoeming griffier en griffiemedewerkers in algemene dienst
- Keuzes raad Verordening Drank- en Horecawet
 
Bij Gemeenteraad-Besluitvorming bovendien:
- Lijst ingekomen post
- Verslagen 18 december 2012
 
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 
vergadering Gemeenteraad-Debat begint om 20.00 uur en 10 
minuten na afloop daarvan begint de vergadering Gemeente-
raad-Besluitvorming. De agenda’s kunnen na sluiting van deze 
krant nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda en alle 
informatie op de website van de gemeente; klik hiervoor op 
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s”. De bijeenkom-
sten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezon-
den (website,“Bestuur>Gemeenteraad>Luisteren en verslag”).

Vergadering welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert op donderdag 14 februari 
2013 vanaf 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur

Retrospectieve toets bedrijventerrein
Vanwege de verplichte actualisatie van bestemmingsplannen, 
worden er voorbereidingen  getroffen om voor het “Bedrij-
venterrein Nieuw Noord” een nieuw bestemmingsplan vast 
te stellen. Het Bedrijventerrein Nieuw Noord omvat globaal 
het gebied gelegen tussen de Linneausstraat, Spoorlijn Haar-
lem-Zandvoort. Wattstraat, Kam Onnesstraat, Curiestraat en 
Noorderduinweg.
  
Voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het van be-
lang om de bestaande situatie te inventariseren. Na deze 
inventarisatie zal worden bezien welke met het vigerende 
bestemmingsplan strijdige situaties kunnen worden gelega-
liseerd en welke situaties dienen te worden gehandhaafd. Om 
hiervoor een duidelijk beeld te krijgen, zullen er in de komende 
maanden opnames worden gemaakt van alle gebouwen en 
terreinen binnen het betreffende gebied. De gegevens die 
uit de opnamen komen zullen worden gebruikt in het kader 
van de verdere voorbereiding en besluitvorming omtrent dit 
bestemmingsplan. Bent u eigenaar of gebruiker van een van 
de panden in het betreffende gebied, dan kan het mogelijk 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 
8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website 
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoör-
dinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

  U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeen-
te aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiteraard kunt 
u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de 
balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling ver-
wezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de wer-
keenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch bereik-
baar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Wendy Moore naar NK-dressuur

Spannend weekeinde voor hockeyheren

Simpele overwinning Lions

Equipe Bleekemolen wint met overmacht SV Zandvoort geeft voorsprong weg

De 14-jarige Wendy Moore is met haar pony Joey afgelopen 
zaterdag in Nieuw Vennep dressuur kampioen van Noord 
Holland Indoor geworden in de klasse L2. Hierdoor mag 
zij onze provincie op 9 maart aanstaande tijdens het  
Nederlands Kampioenschap vertegenwoordigen. 

De laatste ronde van de zaalcompetitie wordt een span-
nende voor de heren van ZHC. Zij kunnen dit zaalseizoen 
het kampioenschap in hun klasse binnenhalen. Door twee 
prachtige overwinningen vorige week kwamen ze hele-
maal terug in de race. 

Wat van tevoren als een moeilijke wedstrijd gezien werd, 
liep uiteindelijk uit op een simpele overwinning voor Lions. 
Medetitelkandidaat Spaarndam 3 ging met 77-40 over de 
knie bij onze plaatsgenoten. 

De weinige toeschouwers zagen slechts vijftien wagens 
aan de start van de 4 uur van Zandvoort verschijnen. Vader 
Michel en zoons Sebastiaan en Jeroen Bleekemolen, aan-
gevuld met Kees Bouhuys, hebben in hun Porsche 997 GT3 
de op een na laatste race om het winter kampioenschap 
met veel overtuiging gewonnen.

SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag niet bepaald een 
goede beurt gemaakt. Tegen degradatiekandidaat Op-
perdoes werden op eigen terrein, na een riante 2-0 voor-
sprong, uiteindelijk alsnog de punten gedeeld. 

In Utrecht komen dan de 
winnaars van alle provincies 
van Nederland tegen elkaar 
uit, om een gooi te doen 
naar het fel begeerde KNHS 
NK Kampioenschap Indoor 

Door een solide over
winning op jong Reigers 
(51) en een denderende  
121 overwinning op MYRA 
2, staat Zandvoort nu  

Zandvoort was afgelopen 
zaterdag in de ‘eigen’ Korver 
Sporthal zo goed als com
pleet alhoewel Ron v.d. Meij 
licht geblesseerd was. Dit 
weerhield hem echter niet 
om zijn taken in het veld 
uit te voeren: rebounden en 
scoren en dat ging hem erg 

De wedstrijd kende een 
aantal kantelpunten. Na het 
wegvallen van Rob de Laat en 
Rob Severs en later ook Bas 
van de Ven, JanJoris Verheul 

Voor het eerst sinds 1 de
cember van het vorige jaar 
konden de voetballers weer 
de wei in voor een compe
titiewedstrijd. Zandvoort 
kwam goed uit de start

2013. Dit succes is geen 
toevalstreffer van de pas 
veertienjarige Zandvoortse, 
want al vanaf september 
is zij opgenomen bij het 
Hippisch Talenten Centrum 

op de tweede plaats.  
De opdracht aanstaande 
zondag is simpel: twee 
keer winnen. Dat moet dan 
gebeuren tegen koploper 

goed af. Niels Crabbendam 
heerste onder de borden en 
scoorde vooral in het eerste 
kwart veel punten. Maar dat 
scoren gingen bijna alle spe
lers goed af. Sander Verboom 
en Robert ten Pierik strooi
den met ‘zalige’ passes die 
hun medespelers in staat 

en gelegenheidsr i jder 
Tom Coronel, nam het duo 
Eddie den Dekker en Michel 
Schaap de leiding in Divisie 
II. Voor de enige deelnemer 

blokken en gaf Opperdoes 
in de eerste helft een lesje 
in effectiviteit. De gasten 
mochten regelmatig op de 
helft van Zandvoort voet
ballen, maar moeilijke situ

paardensport

zaalhockey

basketbal

autosport voetbal

(HTC). Sindsdien gaat 
Wendy met een sneltrein
vaart door de dressuurklas
sen heen en rijdt ze, voor de 
kenners, momenteel in de 
klasse M1. Tijdens de kam
pioenschappen in Nieuw 
Vennep was er nog een jon
ge Zandvoortse amazone 
aanwezig. Jade Oord werd 
nipt verslagen en behaalde 
een mooie tweede plaats in 
de L1 klasse.

jong Haarlem en van jong 
Alliance. 

De heren van ZHC, die de mo
gelijkheid open houden om 
in het nieuwe seizoen ook op 
het veld te gaan spelen, zijn 
gewaarschuwd want de da
mes hadden een soortgelijke 
kans op het kampioenschap 
in de laatste speelronde om 
zeep geholpen.

stelden om de score op te 
voeren, maar vergaten zelf 
niet om te scoren. Zodoende 
werd de tegenstander bij
kans gek van de ‘driepunters’. 
De ruststand van 4624 werd 
uitgebouwd naar een 7740 
eindzege.

Zandvoort staat nu op de 
tweede plaats en moet al
leen de reserves van Alkmaar 
Guardians nog boven zich 
dulden, die zes punten los 
staan. 

in de Divisie III was het, ui
teraard, een koud kunstje 
om als winnaar over de fi
nish te komen, hoewel het 
duo Wilbert Groenewoud 
en Marcel Robijn de race 
wel moest uitrijden. Dat 
lukte uiteindelijk, maar wel 
met grote achterstand op 
de algemene winnaars in 
de Divisie I. In de Divisie IV 
hadden Liesette Braams en 
haar zoon Max een tijdlang 
de race in handen, maar in 
de slotfase pakten Kevin 
Veltman en Maurice Bol de 
eerste plaats. 

Door deze uitslagen is het 
in de tussenstand wel span
nend met alleen nog op 3 
maart de ‘Final four’ voor de 
boeg. 

aties leverde dat allerminst 
op. Zandvoort echter was in 
balbezit wel heel gevaarlijk 
en zette dat om in twee doel
punten. Na 25 minuten was 
het Max Aardewerk op een 
assist van Boy Visser en een 
paar minuten later kon ver
dediger Ivo Hoppe met een 
zeer fraai schot voor de 20 
tekenen. Na de thee wilde 
Zandvoort door op de inge
slagen weg maar Opperdoes, 
met de straffe en zeer kou
de noordenwind in de rug, 
kreeg steeds meer vleugels. 
Na de 21 leek nog niets aan 
de hand maar 2 minuten 
voor tijd ging het toch nog 
mis, 22. 

Komende zaterdag staat er 
opnieuw een thuiswedstrijd 
op het programma. Dan 
komt de trotse koploper WV
HEDW op visite.

De winnende Porsche van Team Bleekemolen | Foto: Chris Schotanus

Verdedigende actie van Ronald Kaales

Haar
La Bonbonnière
La Fontanella
Lunchbreek 
Manege de Baarshoeve
Pluspunt
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Venavo
VVV Zandvoort/Kids Adventure Week

Op alfabetische volgorde: 
Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Klussenier Willem Punt
Dorsman Assurantiën
Grand Café Restaurant XL

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 
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Courant 
Zandvoortse 

Zie onze advertentie op de achterpagina 

3 7Actueel Actueel Cultuur Sport
Carnaval als
kinderfeest
succesvol

Ambtenaren
stonden in
de kou

Veel waardering
voor optreden
Deshima Trio

Glen Koper is
Nederlands
judokampioen

9e jaargang • week 07
14 februari 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

9 15

Weten welke vergunningen er in 
uw buurt zijn aangevraagd?

Kijk op:
http://vergunningen.zandvoort.nl/wave/

Gemeente Zandvoort

Medicijnen deal

‘Eindelijk, je zag 
al overal mensen 

met ontwennings-
verschijnselen’

De Mannetjes

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

SEA OPTIEK viert de
OPENING van haar DIGITALE 

PASKAMER!!! Ga naar de 
website en ervaar het gemak 
van ONLINE brillen passen!!! 

OPENINGSKNALLER: 
elke 10e klant ontvangt het 

uitgezochte montuur GRATIS!!!
(bij gelijktijdige aankoop glazen)

Graag tot ziens in de 
(web)winkel!

Michel& Anita

Zondag 17 februari 2013
 Trio Amabile

“Muzikale natuurmomenten”
Sannie de Jongh - Fluit

Nuno Malajuwara - Altviool
 Simon Stelling - Piano

Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl

De Zandvoortse Claudine de Boer beleeft donderdag 7 
maart het avontuur van haar leven door mee te doen 
aan de Antarctica Marathon op de Zuidpool. De 47-ja-
rige loopster is bezig met de laatste loodjes van haar 
voorbereiding. Op 27 februari vertrekt zij voor twee we-
ken richting Antarctica.

Claudine de Boer

Claudine praat enthousiast 
over haar komende uitda-
ging. “Het wordt mijn zesde 
marathon en tevens mijn 
laatste. Ik heb New York twee 
keer gedaan, verder Londen, 
Berlijn en Rotterdam. Voor 
deze Antarctica Marathon 
heb ik drie jaar op de wacht-
lijst gestaan. Er mogen per 
keer maar honderd lopers 
meedoen. Het wordt denk 
ik heel zwaar. Hoewel het 
er nu zomer is, schommelt 
de temperatuur tussen de 
nul en min tien graden. 
Dat lijkt niet zo koud, maar 
door stormachtige wind, 
gepaard gaande met moge-
lijke sneeuwstormen, is het 
geen makkie. Dat betekent 
dus dat je je heel goed moet 
kleden. Het parcours is ook 
heel zwaar: geen goede we-

gen, maar bevroren vlaktes 
vol kuilen en stenen; er zit 
ook een gletsjerbeklimming 
in. Je moet dus voortdurend 
heel geconcentreerd blijven, 
je hebt zo een blessure. Bij 
een van de vorige Antarctica-
marathons is er zelfs een lo-
per in een spleet gevallen. 
Waar je ook op moet letten 
is dat je geen pinguïns on-
dersteboven loopt. Die gaan 
voor geen mens opzij…”

De moeder van drie tieners, 
die op haar 18e met hardlo-
pen begon, hoopt de ruim 42 
kilometer op de pool binnen 
de vijf uur af te leggen. “Dat 
is beduidend langzamer dan 
ik gewend ben, maar daar 
zijn de omstandigheden 
dan ook naar. Mijn snelste 
marathon liep ik in Londen 

in 3 uur 52.” Er wonen op 
Antarctica geen mensen, al-
leen enkele wetenschappers 
in de internationale onder-
zoeksstations. Dat houdt in 
dat er onderweg geen ver-
zorging is, zoals water en 
voeding. Je moet alles zelf 
meenemen voor onderweg. 
“Je mag ook niets zo maar 
weggooien, zelfs je behoefte 
doen mag niet. Het milieu op 
Antarctica is heilig!”

De honderd lopers verblij-
ven ook niet op het zevende 
werelddeel. “We bivakke-
ren al die tijd op een boot, 
een Russische ijsbreker. 
Die brengt ons vlak voor 
de wedstrijd aan land.” De 
start is rond negen uur ‘s 
ochtends bij het Russische 
onderzoeksstation op King 
George Island, dat een on-
derdeel is van Antarctica. Na 
de loodzware inspanning 
van de marathon is er tijd 
voor ontspanning. De lopers 
krijgen dan de gelegenheid 

om iets van de Zuidpool te le-
ren kennen door middel van 
excursies. Uiteraard onder 
begeleiding.

Claudine keert op 14 maart 
in Nederland terug. Op tijd 
dus voor de Circuitrun. Die 
moet dan een makkie zijn, 
toch? “Nou dat weet ik zo net 
nog niet. Zo een marathon 
is een flinke aanslag op je 
lichaam, zodat ik tijd nodig 
zal hebben om te herstellen. 
Natuurlijk vind ik het leuk 
om in mijn eigen dorp te lo-
pen, maar alle ogen zijn dan 
op mij gericht en dat vind ik 
eigenlijk heel eng…”

Maar eerst dus die loodzwa-
re marathon op Antarctica. 
Claudine: “Het wordt de 
moeilijkste loop uit m’n le-
ven. Kenners zeggen dat 
het een wereldprestatie is 
als je het haalt. Nou daar 
ga ik voor!” namens de 
Zandvoortse Courant heel 
veel succes gewenst!

‘Onze’ Claudine loopt Antarctica-marathon
Goed nieuws voor de klanten van zorgverzekeraar Men-
zis. De Zandvoortse Apotheek en Apotheek Beatrix-
plantsoen hebben gezamenlijk alsnog een contract af-
gesloten met deze zorgverzekeraar. 

Apotheken akkoord 

De circa 900 Zandvoorters 
die via Menzis verzekerd 
zijn krijgen binnenkort een 
brief waarin staat dat zij niet 
meer contant hoeven te be-
talen voor de medicijnen en 
dat de apothekers de reke-
ningen nu rechtstreek naar 
de zorgverzekeraar sturen.
Hans Mulder van de Zand-
voortse Apotheek is opge-
lucht dat er alsnog een deal 
is gesloten met Menzis. “Ik 
ben tevreden met het nieu-
we contract. De zorgverze-
keraar heeft nu toegegeven 
dat we meer zijn dan een 
‘doosjesdoorgever’ en dat 
we wel degelijk een zorg-
taak hebben. Daarvoor zijn 
ze nu bereid geweest extra 
te betalen.” 

Na de Voorjaarsvakantie 
gaat Mulder namens beide 
Zand  voortse apotheken om 
tafel met VGZ, Univé en IZA 
en hoopt ook met hen dan 
tot overeenstemming te 
komen over een vernieuwd 
zorgcontract. Tot zo lang 
moeten de klanten van deze 
zorgverzekeraars nog wel 
contant hun medicijnen af-
rekenen. 

Inmiddels hebben tal van 
Zandvoorters besloten om 
hun medicijnen voortaan te 
halen bij apotheken buiten 
Zandvoort. Bijvoorbeeld in 
het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp, die van half ne-
gen ’s morgens tot midder-
nacht geopend is.
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dankbetuiging burgerlijke stand
2 februari - 8 februari 2013

Geboren:
Rhowyn Aidan, zoon van: Groenendijk, Gert-Jan en: Paap, 
Elisabeth Shanna
Celeste Liva, dochter van: de Vreng, Jordy Antonius en: 
Teunisse, Cindy Jacqueline

Overleden:
Dekker, geb. Schreurs, Johanna Elisabeth, oud 81 jaar
Ruckert, geb. Maas, Odilia, oud 85 jaar
van der Putten, Jacobus Jozef, oud 88 jaar
Rekveld, Maria Gijsberdina, oud 73 jaar

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. B. van Pelt 
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur G. Zaal

Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

goede attentiewaarde?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)

De hartelijkheid, aanwezigheid en medeleven,
kaarten en bloemen, hebben ons zeer gesteund 
na het overlijden van 
mijn zoon, broer, zwager en oom

Tjeerd Keimpe Faber

Namens ons allen
L. Faber-van de Eyk

Hoog Laag Hoog HoogLaag
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waterstanden

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.371 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

SpotlightS
Wij zijn dolblij met de geboorte van onze zoon en broertje:

Siem 
Egbertus Poster

geboren op 11 februari 2013

Eggie, Daphne en Roos

Bezorg(st)er 
gezocht

Ben jij onze toekomstige bezorger die in jouw omgeving 
1 of meerdere malen per week de brievenbus van je buren 
wilt laten klepperen?

Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?  
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat door 
weer en wind op pad om de kranten en/of folders te bezorgen.

Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de NEE/
NEE sticker op een brievenbus en laat je niet uit het veld slaan 
door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl 

Leuke verdiensten!
Voorbeeld:
Een bezorger bij ZVO met een wijkaantal van rond de 250 
adressen, verdient gemiddeld tussen de € 20 en € 30 per 
week. (De werkelijke verdiensten zijn per wijk verschillend, 
afhankelijk van de wijk en het bezorgaantal)

	De bezorger krijgt een fietstas 
 gratis in bruikleen 
	De bezorger krijgt de kranten 
 thuis aangeleverd
	Verspreiding op donderdag

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.
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…is het lente. In de tuin pro-
beert een sneeuwklokje bo-
ven de zoveelste laag sneeuw 
uit te komen. De andere plant-
jes zijn, net zoals ik, de winter 
zat. Heerlijk om te zien dat de 
seizoensgebonden strandten-
ten weer worden opgebouwd. 
Gaan we eindelijk de goede 
kant op. Maar niets van dat 
alles, sneeuw en vorst zitten 
nog stevig in het zadel. Ik 
maak ons stoepje voor de 10e 
keer sneeuwvrij en zet de CV 
een graadje hoger. Zou Nuon 
toch gelijk krijgen dat we 
grootverbruikers zijn? 

In 2011 kregen wij een nieuwe 
gasmeter die, trouwens heel 
onlogisch, in ons schuurtje 
staat. Maar dat is geen reden 
om opeens een jaarnota te 
ontvangen met de boodschap: 
u hebt 54.000 kubieke meter 
gas verbruikt! Nu was het vo-
rig jaar behoorlijk koud maar 
zo’n hoge gasmeterstand is 
echt niet normaal. Zouden 
wij misschien de buren van 
gas hebben voorzien? Goede 
raad is duur want voordat je 
iemand aan de telefoon krijgt 
gaat de telefoonrekening met 
sprongen omhoog. “Hebt u 
een ogenblikje?”, met op de 
achtergrond een lieflijk mu-
ziekje. Na de uitleg van een 
zeer vriendelijke Hans, ik was 
allang ontploft, kreeg hij van 
een dame te horen dat het 
niet aan Nuon lag. Einde ver-
haal vond zij! In eerst instan-
tie ben je overdonderd maar 
uiteindelijk pak je maar weer 
de telefoon om een andere 
instantie te bellen. Gelukkig 
snapten zij, na veel uitzoeken, 
het wel. Het kaartje dat we 
bewaard hadden gaf tenslot-
te de oplossing. Het blijkt dat 
de meterstand bij het plaat-
sen van de nieuwe meter op 
nul was gezet. Kennelijk was 
dit niet genoteerd bij Nuon.

Met al dat geneuzel verlang ik 
naar de zon en warmte. 
Geen graadjes hoger 
of geglibber op straat. 
Hopelijk komt de lente 
eerder dit jaar! N

el
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cartoon - Hans van Pelt

Volgens mij(n) 
gevoel...

Evenementenagenda

15	 Oomstee	Jazz	-	Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

16	 Beach	party	30+	-	Club Nautique, 19.00-24.00 uur

17	 Rommelmarkt	-	De Krocht, 10.00-16.00 uur

17-24	Kids	Adventure	week	-	Themadagen 
met activiteiten voor kinderen tijdens de voorjaarsvakantie

22	 Het	foute	hockeyfeest	-	Sportcafé Buitenspel, 
aanvang 20.00 uur

22	 Smartlappen	en	Levensliederen	-	Café Koper, 
aanvang 21.00 uur

23	 Concert	International	Belcanto	Academy	
Aria’s en Duetten uit opera’s van Mozart, Verdi, Strauß e.v.a. 
Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

e februarib februari d	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
14 FEB T/M 20 FEB

WRECK-IT RALPH 3D/NL
ZA-ZO-MA-DI-WO om 14.15 uur

NIJNTJE DE FILM NL
ZA-ZO-MA-DI-WO om 12.45 uur

K3 BENGELTJES NL
ZA-ZO-MA-DI-WO om 16.00 uur

PITCH PERFECT
DO-VR-ZA-ZO-MA-DI om 19.00 uur

GANGSTER SQUAD 
DO-VR-ZA-ZO-MA-DI om 21.30 uur

Filmclub: 
AMOUR - WO om 19.30 uur 

Verwacht vanaf 14 maart: 
OZ, the great and powerful

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

De commotie door berichtgeving over circuit was snel van de baan | Foto: Archief Chris Schotanus

Bericht over circuit blijkt storm in glas water
Vorige week vrijdag kwamen berichten in de landelijke media met betrekking tot een be-
slaglegging op de rekeningen van Circuit Park Zandvoort. Na navraag bij het circuit blijkt 
het een storm in een glas water te zijn. Volgens woordvoerder Kees Koning van Circuit 
Park Zandvoort loopt deze ‘zaak’ al vanaf augustus vorig jaar. 

“Dit is al oud nieuws. Eén 
persoon heeft vorig jaar 
beslag laten leggen op de 
rekeningen van Circuit Park 
Zandvoort maar onze beta-
lingen gaan gewoon door. 
Ook kan het circuit gewoon 
gehuurd worden en er zijn 
geen evenementen afge-
last", aldus Koning.

De beslagleggingen zijn 
afkomstig van Jurriaan van 
de Kamp, die al jarenlang 
nauw betrokken is bij het 
circuit als sponsorbemid-

De berichten komen naar 
buiten in een periode dat 
het circuit in gesprek is met 
een aantal partijen over de 
verkoop van het duinencir-
cuit. “Dat laatste heeft ech-
ter niets met de beslagleg-
ging te maken. Een achttal 
geïnteresseerden heeft zich 
gemeld voor overname van 
het circuit en omdat men 
natuurlijk niet over één 
nacht ijs wil gaan, is de be-
slaglegging boven komen 
drijven”, aldus woordvoerder 
Koning.

delaar. Hij zei tegen RTV-
NH “met pijn in het hart” 
naar de rechter te zijn ge-
stapt. “Ik draag Zandvoort 
een warm hart toe. Maar ze 
hadden mijn rekeningen uit 
2010 en 2011 nog niet eens 
betaald”, meldde RTV-NH. 
Volgens financieel directeur 
Edwin Sibbel van Circuit 
Park Zandvoort zijn de be-
talingen van 2010 en 2011 
inmiddels overgemaakt en 
zal dat spoedig ook met de 
facturen uit 2012 en 2013 
gebeuren. 

In polonaise door de zaal

Kindercarnaval was drukker dan ooit
Het Kindercarnaval, dat afgelopen zondag in theater De 
Krocht plaatvond, was weer een toonbeeld van jeugdig 
plezier. De kleinste Zandvoortertjes waren aanwezig en 
werden door hun ouders in de mooiste creaties gehesen: 
prinsjes, feeën, ridders, cowboys en –girls, zeerovers, Mega 
Mindy’s, danseresjes en vele andere creaties.

Er was geen prijs verbon-
den aan de mooist verklede 
feestganger. Alle kinderen 
mochten namelijk na afloop 
een prijsje uitzoeken die door 
gulle sponsoren ter beschik-

king waren gesteld.

De Krocht was extra feestelijk 
ingericht voor het carnavals-
feest en de zeer ruime hoe-
veelheid aan grote ballonnen 

zorgde voor nog meer sfeer. 
Uitbater Theo Smit had dit 
jaar zelfs een suikerspinma-
chine en een popcorn-maker 
aan laten rukken en daar 
deed het kleine grut zich 
ruimschoots te goed aan. 

Discjockey Rob Dolderman 
was weer zeer goed op dreef, 
hij draaide de ene na de an-
dere ‘echte’ carnavalskraker. 
Een heuse clown liep door 
de zaal en gaf twee keer 
een optreden waarbij hij de 
kinderen versteld liet staan 
van zijn goochelkunsten. De 
kinderen zelf konden ook een 
optreden aanvragen en velen 
maakten daar gebruik van. 
Opnieuw een zeer geslaagd 
carnavalsfeest dus, de kin-
deren kunnen eigenlijk niet 
wachten tot volgend jaar. 
Toch zal dat wel moeten, het 
is niet anders.
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Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:
Onze heerlijke Emmaplak 
van € 1,95 voor € 1,65

Amandelbroodje van € 1,70 voor € 1,50
Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons 

die dit jaar 100 jaar bestaat

Dit kunnen ook uw benen zijn... 
lekker gratis op vakantie!

Home Holiday.nl biedt u die kans!

Woont u in Zandvoort, heeft u een geschikt huis 
met minimaal 2 slaapkamers en wilt u in het 

hoogseizoen een aantal weken op vakantie?? 

Dan regelen wij graag de verhuur van uw woning 
terwijl u van een onbezorgde vakantie geniet!

Meer info?
Mail naar info@homeholiday.nl of bel 023-8223331

Wagenweg 72, Haarlem • 023-5316914 • www.beautylinehaarlem.nl  
Burg. van Fenemaplein 27, Zandvoort  • 023-5735112 • www.healthclubzandvoort.nl

Zonnepanelen 
op je dak, 
goed geregeld! 
Reserveer nu, dan
doen wij de rest

nu in prijs gedaald!

www.zonzoektdak.nl 
Vraag vrijblijvend de o� erte aan.
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

De Seniorenvereniging 
Zandvoort. Aanmelden 
via mevrouw Truus van der 
Voort, tel. 5712215. Voor de 
hulp bij de belastingaan-
gifte wordt een vergoe-
ding gevraagd van € 10.

Te veel gedronken
Afgelopen weekend, in de 
nacht van vrijdag op za-
terdag, is omstreeks 02.30 
uur een 17-jarige jongen 
uit Heemstede aangehou-
den nadat hij zich in een 
horecagelegenheid aan 
de Haltestraat verbaal en 
fysiek had misdragen rich-
ting de medewerkers. De 
jongen had te diep in het 
glaasje gekeken en wilde 
niet luisteren naar de po-
litie. Daarop is hij aange-
houden en ingesloten op 
het bureau.

Kinderburgemeester
VVV Zandvoort organi-
seert tijdens de voorjaars-
vakantie de Kids Adventure 
Week. Deze hele week vol 
activiteiten staat in het 
teken van kinderen. Zelfs 
de burgemeester moet 
tijdelijk plaats maken 
voor een echte kinderbur-
gemeester. Na een uitge-
breide selectieprocedure 
is uiteindelijk de 11-jarige 
Jacky Huijben gekozen 
om deze functie te ver-
vullen. Tijdens de officiële 
installatie op vrijdag 15 
februari om 11.30 uur op 
het gemeentehuis krijgt 
Jacky de ambtsketting uit 
handen van burgemeester 
Niek Meijer overhandigd. 
Haar eerste opdracht is de 
officiële opening van de 
Kids Adventure Week op 
zondag 17 februari bij VVV 
Zandvoort. Gedurende de 
week zal zij als kinderbur-
gemeester nog verschil-
lende burgemeestertaken 
vervullen. Succes Jacky!

Uitverkocht! 
De digitale fotovoorstel-
ling welke op 9 maart ge-
presenteerd wordt door 
de Babbelwagen in Hotel 
Faber, met als onderwerp 
“De afbraak na 1945” deel 
II, is volledig uitverkocht. 
De 186 stoelen zijn ge-
heel bezet en er kunnen 
geen nieuwe aanmeldin-
gen meer gehonoreerd 
worden. Mogelijk komt 
er nog een extra voorstel-
ling maar dat wordt dan 
alsnog in deze rubriek ver-
meld. Voor de vrijwilligers 
van de Babbelwagen is het 
uiteraard een geweldig ge-
voel dat er zoveel animo is 
voor deze avonden. 

Tekenwedstrijd
Op 28, 29 en 30 juni vindt 
de 5e editie plaats van 
Culinair Zandvoort. Om 
dit een extra feestelijk 
tintje te geven worden 
alle Zandvoortse basis-
schoolleerlingen gevraagd 
om mee te denken aan 
een leuk ontwerp voor de 
Scharrekop, het betaalmid-
del tijdens het evenement. 
Op alle scholen is een brief 
uitgedeeld met daarop 
de vraag een tekening te 
maken met als onderwerp 
eten-drinken-feest. De te-
kening van de winnaar 
wordt afgedrukt op de 
Scharrekop, ter ere van het 
eerste lustrum van Culinair 
Zandvoort. De tekening 
kan worden ingeleverd 
bij Bruna Balkenende op 
de Grote Krocht, het VVV 
kantoor in de Bakkerstraat 
of bij Nelly Lemmens, Max 
Planckstraat 1. Voor de win-
nende tekening is ook nog 
een leuke prijs te vergeven. 
Mocht een leerling on-
verhoopt geen brief heb-
ben gekregen, kan er een 
exemplaar worden afge-
haald bij het VVV kantoor. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat bepaalde huishoudelijke activiteiten, zoals als het 
buiten zetten van de vuilnisbak, typisch werkjes zijn die altijd door dezelfde persoon 
worden uitgevoerd. Bij zo’n ritueel hoort ook dat het allemaal op rolletjes loopt. Dat is 
dus niet het geval als zo’n bak een dag te vroeg buiten staat (geeft overlast op straat). 

Evenmin gaat het goed als de bak 1 minuut te laat wordt aange-
boden, want dan is de vuilnisman net geweest. Regelmatig krijgt 
de gemeente een melding dat “de vuilnisman de bak niet heeft 
geleegd”, waarna dan blijkt dat de bak dan gewoon te laat buiten 
stond. Simpel te voorkomen, dit ongemak: zorg dat de afvalbak 
uiterlijk om 07.00 uur aan de weg staat, en haal ‘m uiterlijk 19.00 
uur weer naar binnen, dan is er niets aan de hand.
 
Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!? 

SCHAT….. ZET JIJ DE VUILNISBAK EVEN BUITEN?

Ruim 70 ton kleding 
Om precies te zijn 71.655 
kilo kleding hebben de in-
woners van Zandvoort in 
2012 gedoneerd. Daarmee 
waren de inwoners nog gul-
ler en duurzamer dan vorig 
jaar. Stichting KICI geeft het 
textiel een tweede leven. 
Het geld dat KICI hiermee 
ophaalt gaat naar goede 
doelen, zoals hoofdbegun-
stigde het Nederlandse 
Rode Kruis. Sinds 1975 do-
neerde Stichting KICI in to-
taal meer dan € 30 miljoen 
aan goede doelen. Zonder 
uw oude kleding en schoe-
nen had dat niet gekund. 
Namens alle gesponsorde 
projecten bedankt voor 
het inleveren van uw tex-
tiel. Wist u al dat ook oude 
handdoeken, lakens en zelfs 
gordijnen kunnen worden 
ingeleverd? Hier worden 
poetslappen, isolatiema-
teriaal of zelfs nieuwe kle-
dingstukken van gemaakt. 

Hulp bij 
belastingaangifte 
Als de blauwe envelop van 
de Belastingdienst in uw 
bus valt of u denkt in aan-
merking te komen voor te-
ruggave, dan kunt u bij het 
invullen hulp vragen van 
de opgeleide vrijwilligers 
van Pluspunt. Zij kunnen 
de belastingaangifte ver-
zorgen voor alle inwoners 
met een laag inkomen. Bij 
het invullen wordt even-
eens gekeken of een kwijt-
scheldingsverzoek Rijnland, 
gemeentelijke heffingen, 
huur-/ zorgtoeslag of een 
aanvraag ‘toeslag chroni-
sche zieken’ kan worden 
aangevraagd. Aanmelden 
verloopt via de Plusdienst, 
tel. 5717373. De 65 plussers 
die lid zijn van een oude-
renbond kunnen zelfs be-
zoek aan huis vragen voor 
hulp bij de aangifte door 

Gemeente Zandvoort

Tante Wies zorgde voor een vrolijk feestje

Hilarische Tante Wies zet Huis op stelten
Vorige week donderdagmiddag was het opeens feest in de 
grote zaal in het Huis in de Duinen. Een theaterprogramma 
werd aangeboden door Onderling Hulpbetoon dat uit-
mondde in een cabaretesk liedjesprogramma waarin de 
prettig gestoorde oude revuester Tante Wies de leukste her-
inneringen ophaalde.

Het is de hoogste tijd, de 
voorstelling gaat beginnen! 
De zanger/pianist zit al klaar, 
maar wacht nog op zijn tante. 
Tante Wiesje van Beuningen 
woont in de buurt en komt 
voor het eerst kijken, zo ver-
telt de pianist. Best spannend, 

want vroeger zat tante Wies 
zelf bij de revue. Eerst als dan-
seres, later als soubrette bij de 
shows van Louis Davids en in 
de jaren ’50 als ‘leading lady’ 
bij de Snip en Snap Revue. 
Kortom: een carrière die er 
wezen mag! Ze heeft ze al-

lemaal gekend: Lou Bandy, 
Willy Derby en ze deelde de 
kleedkamer met de legenda-
rische Fien de la Mar. Vooral 
het feit dat ook haar neefje 
het artiestenvak heeft geko-
zen doet haar terugverlangen 
naar haar glorietijd. Het is de 
bedoeling dat tante alleen 
komt kijken maar al gauw 
neemt ze de hele voorstelling 
over en haalt met de hele zaal 
kostelijke herinneringen op. 
Een hilarisch muzikaal pro-
gramma vol herkenning! 

De voorstelling wordt ge-
speeld door Eric Beekes 
als Tante Wies en Harald 
Veenstra als haar muzikale 
neefje. In de creatie van Tante 
Wies maakte Eric Beekes eer-
der drie theatervoorstellin-
gen met onder andere Heddy 
Lester. Een geweldig leuke en 
muzikale middag voor de 
vele bewoners van Huis in de 
Duinen.

Beheer de collectie van het museum
Het Zandvoorts Museum houdt zich onder andere bezig 
met het vastleggen van de Zandvoortse geschiedenis aan 
de hand van oude foto’s, filmpjes, boeken en tijdschriften. 
Het vastleggen van deze informatie wordt gedaan door vrij-
willigers met kennis over en interesse in de geschiedenis. 

Het museum is op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die 
het leuk vinden om als col-
lectiebeheerder/registrator 
het team te komen verster-
ken. Geboden wordt een dy-
namische en inspirerende 
omgeving met steeds afwis-
selende tentoonstellingen 

en activiteiten.
 
Voor deze functie is het 
vereist dat men met een 
computer overweg kan. Het 
museum is wekelijks van 
woensdag tot en met zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur 
geopend. Vrijwilligers kun-

nen maandelijks of weke-
lijks worden ingeroosterd en 
hebben recht op een onkos-
tenvergoeding. Bovendien 
worden regelmatig perso-
neels- en vrijwilligersuitjes 
georganiseerd.

Wie interesse voor deze vaca-
ture heeft en wil solliciteren, 
kan voor meer informatie 
een mail sturen naar mu-
seum@zandvoort.nl of op 
woensdag t/m vrijdag bel-
len naar het museum, tel. 
5740280. 
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Specialist voor al uw bloemwerken.

Bolletjes, bolletjes,
bolletjes!!!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

t/m 12 jr.

Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Zondaghap week 7 € 6,50:
Tricolore pasta met stukjes kipfilet 

in een champignon- roomsaus of een vegetarische 
tomaten- room saus met verse basilicum & frisse salade

De maaltijd kan van 17.00 - tot 20.00 uur bij ons genuttigd worden 
maar kan ook worden afgehaald. 

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10.00- tot 20.00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

De nieuwe lunchroom in Zandvoort 
met huiskamersfeer…

Volg ons nu ook op facebook!
 

http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Krant niet 
ontvangen? Bel vrijdagmiddag 

06-1139 1478 of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl

zoekt per direct voor zijn nieuwe 
Mobiele Vitrine Restaurant (MVR) locatie zuid 

een zelfstandige allround 
verkoopmedewerker

Sollicitaties richten aan: jaapkroon54@gmail.com

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 09.30-14.30 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen
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Warming-up voor de ambtenaren

Warme Truiendag Zandvoortse ambtenaren

Koninginnebuurt blijft
waarschijnlijk éénrichting

De Key past regel van 
huurvermindering aan

Wie vrijdag 8 februari in het gemeentehuis op bezoek ging kon merken dat het binnen 
behoorlijk fris was. Bezoekers moesten ook niet gek op kijken als de medewerkers warm 
aangekleed en met een muts op het hoofd aan het werk waren. 

Tijdens de vergadering van afgelopen dinsdag had de VVD 
een interpellatieverzoek op de agenda laten zetten, een 
verzoek om meer informatie van het college. De vragen 
die fractievoorzitter Ellen Verheij stelde waren over het op 
handen zijnde terugdraaien van de verkeerscirculatie in 
het ‘Groen Hart’ van Zandvoort, ofwel de Koninginnebuurt.

Op de voorpagina van de krant van vorige week stond boven-
staande titel. Echter door een fout in de opmaak is daar per 
abuis een verkeerde tekst onder geplaatst. Het vervolg van 
het artikel, op pagina 2, had wel de juiste tekst over de Key. 
Het deel van het artikel dat u nog tegoed heeft leest u hier:

De Key heeft de kortingsmaatregel van honderd euro, die de 
woningcorporatie gaf aan huishoudens van minimaal twee 
personen, per 4 februari aangepast. Dit naar aanleiding van 
de actie van Jerry Kramer, die bij het College van de Rechten 
van de Mens de Key beschuldigt van discriminatie van eenper-
soons huishoudens bij de verhuur van woningen. De korting 
geldt nu alleen voor huishoudens met een of meer kinderen. 

Dit had niets te maken met 
een kapotte kachel: de ge-
meente deed die dag mee 
met de landelijke actie 
‘Warme Truiendag’. Tijdens 
deze actie werd in het hele 
land de verwarming in vele 
gebouwen naar beneden ge-
draaid en trokken de gebrui-
kers warme kleding aan om 
energie te besparen.

Na de renovatie in 2010 
werd het eenrichtingsver-
keer in de Koninginnebuurt, 
wat door de bewoners zeer 
gewaardeerd werd. Het col-
lege had onlangs het plan 
opgevat om de verkeers-
circulatie weer terug te 
draaien. In een vorige week 
gehouden hoorzitting over 
de ingediende zienswijzen 
aangaande de verkeerscircu-
latie in de Koninginnebuurt, 
hadden circa 40 bewoners 
de moeite genomen om 
naar het raadhuis te ko-
men om hun grieven te on-
derstrepen. Dinsdagavond 
bleek dat als de commissie 
Bezwaarschriften negatief 
zou adviseren, wethouder 
Andor Sandbergen niet 
op zijn strepen zou blijven 
staan. Of te wel: dan zou 
het collegebesluit worden 
teruggetrokken en de situ-
atie blijven zoals die nu is.

De raad had verder een vrij 
korte agenda waarvan ook 
nog eens een aantal agen-
dapunten hamerstukken 
waren. Agendapunt 4a, 
de verordening aanbeve-
ling herbenoeming bur-
gemeester 2013, kreeg een 
aardige wending toen Gert 
Jan Bluijs, als waarnemend 
voorzitter van de raad, op 
het ‘pluche’ plaats moest 
nemen. Burgemeester Niek 
Meijer trad voor even als 
voorzitter terug omdat dit 
agendapunt over zijn per-
soon ging. Alleen Robbert 
de Vries (D66) had een aan-
tal opmerkingen waaronder 
die van een gekozen burge-
meester, een van de stok-
paardjes van zijn partij in 
de landelijke politiek. Verheij 
reageerde daarop: “Over een 

Of deze verandering van in-
vloed is op de uitspraak van 
het College voor de Rechten 
van de Mens op 19 februari 
a.s. zal moeten blijken. Voor 
Jerry Kramer blijft overeind 
staan dat alleenstaanden 
worden gediscrimineerd als 
zij de volle mep moeten be-
talen.

Regiomanager Ronald Elen-
baas van De Key: “De reden 
van de aanpassing is dat er 
voldoende betaalbare wo-

om ook een bijdrage aan de 
CO2-reductie te leveren. “We 
zijn hier al hard mee bezig. 
Zo hebben we zonnepanelen 
op het dak van het gemeen-
tehuis geplaatst en zijn we 
bezig met het verduurzamen 
van de openbare verlich-
ting”, aldus milieuwethou-
der Andor Sandbergen. Hij 
wil naast deze technische 

Met de Warme Truiendag 
wordt jaarlijks de verjaar-
dag van het Kyotoprotocol 
gevierd. Het Kyotoprotocol 
is een verdrag tussen 55 
geïndustrialiseerde landen 
over de hele wereld met als 
doel om de CO2 uitstoot te 
reduceren. De gemeente 
Zandvoort heeft zich via haar 
milieubeleid gecommitteerd 

gekozen burgemeester kun-
nen wij hier geen uitspraak 
doen. Dat is landelijke poli-
tiek.” Volgens Bluijs ging het 
ook niet om de inhoud maar 
puur om de verordening. 
Later was De Vries de enige 
die tegen de verordening 
stemde, puur om de proce-
dure. Over de samenstelling 
van de commissie die de 
herbenoeming moet voor-
bereiden was geen discussie: 
Ellen Verheij, Carl Simons en 
Gert Jan Bluijs zullen daarin 
plaats nemen.

De keuzes die de raad moet 
maken aangaande de veror-
dening Drank- en Horecawet, 
werden nogmaals uit en ten 
treure behandeld. In deze 
gemeentelijke verordening 
dient de raad bepalingen op 
te nemen met betrekking tot 
alcoholverstrekking in para-
commerciële instellingen, 
met name in sportkantines 
en dergelijke. De raad kan 
daarnaast in het kader van 
een alcoholmatigingsbeleid 
facultatieve bepalingen in 
een verordening opnemen. 
De keuze die gemaakt moet 
worden in het vervolgtraject 
is ofwel participatie van par-
tijen, dan wel adviserend. 
Volgens Verheij is de mate-
rie al uitvoerig aan de orde 
geweest en zij vindt niet 
dat participatie een nood-
zakelijke stap is. “Dat kost 
heel veel tijd en energie”, 
zei zij. Uschi Rietkerk (PvdA) 
steunt haar daarin. Bruno 
Bouberg Wilson (OPZ) sprak 
over het grote probleem: 
drankmisbruik onder jonge-
ren. Uiteindelijk werd een in-
gediend amendement niet 
aangenomen en de verorde-
ning wel.

ningen voor gezinnen met 
kinderen beschikbaar moe-
ten blijven. Als we de huur-
prijs van € 574 voor huishou-
dens met kinderen met een 
gezamenlijk inkomen tot € 
28.550 niet zouden verlagen, 
ontstaat er een tekort aan 
betaalbare woonruimte voor 
deze groep. Voor de 1-2 per-
soonshuishoudens blijven 
voldoende woningen be-
schikbaar, dus voor die groep 
is het niet nodig om huurver-
mindering toe te passen.” 

maatregelen ook energie be-
sparen door het gedrag van 
de mensen aan te passen. 
“Deelname aan de Warme 
Truiendag is zo een moge-
lijkheid”, licht hij toe.

De medewerkers hebben 
niet helemaal in de kou ge-
staan. Klokslag 09.00 uur 
stond Marcel van Rhee van 
Sportcentrum Kenamju op 
het Raadhuisplein klaar om 
een warming-up voor alle 
medewerkers te verzorgen. 
Gezien de vrijdag en ook 
het feit dat er ambtenaren 
in het raadhuis aanwezig 
moesten zijn, was de animo 
om met Van Rhee mee te 
doen niet al te groot. Twintig 
deelnemers, waaronder 
burgemeester Niek Meijer, 
wethouder Sandbergen en 
gemeentesecretaris Frank 
Beijk, deden mee aan de 
warming up.

Repetitie voor het nieuwe toneelstuk

Jeugdtoneel bereid 
nieuw stuk voor

De toneelspelers van de jeugdafdeling van de Zandvoortse 
toneelvereniging Wim Hildering zijn alweer een poosje 
aan het repeteren. Op 5 en 6 april hebben ze namelijk weer 
uitvoering voor hun nieuwe toneelstuk ‘Geld in de fik’.

Dit voorjaar brengen de elf 
spelers van de jeugdafdeling 
weer een stuk op de planken. 
En wel een totaal ander stuk 
dan vorig jaar. Het stuk ‘Geld 
in de fik’ speelt zich af in de 
huidige tijd. Het draait om 
vier meiden die samen de 
firma Webster & Co. runnen. 
De diensten die ze leveren 
zijn echter niet helemaal 
zuiver op de graad. Dit leidt 

tot de meest chaotische si-
tuaties op het kantoor en 
voor ze het weten zijn de 
vier hoofdrolspelers verwik-
keld in een web van crimi-
nele activiteiten. Lukt het 
ze om zich uit de nesten te 
werken, of moeten ze straks 
allemaal de gevangenis in? 
Gaat u het zelf bekijken op 5 
en 6 april, uiteraard in thea-
ter De Krocht.

Politiek verslag
Raadsvergadering Debat & Besluit, d.d. 12 febr.



Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Koffie & Broodjeshuis Sheila's - Gasthuisplein 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij de nieuwe 
collectie lampenvoeten en 

lampenkappen binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

I cheese
smaaq rijp belegen

echte Noord-hollandse kaas
nu 500 gram € 5,99

malse ierse 
RUNDER BRAADlAPPEN

kilo € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand februari voor Pashouders:

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Revitalash Mooie Lange Wimpers 
Een bijzonder wimper groei-middel voor een opvallende 
oogopslag zonder wimperextensions

ZandvoortPas Februari Special p.p.: 
Bij aankoop Revitalsh serum 2.0ml €74,95 & Revitalsh mascara €24,95   
€ 10 korting Niet i.c.m 6de gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57  M 06 140 29 888
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Het Deshima Trio in de Bodaan

Veel waardering voor trio‘Muzikale natuurmomenten’
 bij Kerkpleinconcert

Bijzonder Belcanto concert

In nauwe samenwerking met de Stichting ‘Muziek in Huis’ 
werd zondagmiddag in woonzorgcentrum A.G. Bodaan in 
Bentveld door het Deshima Trio een klassiek programma 
gebracht. De vele aanwezige concertliefhebbers genoten 
een uur lang volop van het gepassioneerde werk van de 
drie musici die werken van onder andere Strauss, Delibes, 
Vivaldi en Piazolla lieten horen.

Komende zondag organiseert de stichting Classic Con-
certs weer een Kerkpleinconcert. Concert Trio Amabile zal 
voor u ‘Muzikale Natuurmonumenten’ brengen. Het gaat 
dan over werken van de componisten C. Debussy, R. Hahn,  
E. Grieg, C. A. Foote, S. Stelling en Ph. Gaubert.

Volgende week zaterdag is er een bijzonder concert in thea-
ter De Krocht. De International Belcanto Academy (IBA) pre-
senteert dan uitzonderlijk talent. Op het programma staan 
aria’s en duetten uit opera’s van o.a. Mozart, Verdi en Strauss. 

Stichting ‘Muziek in Huis’ 
(SMIH) verzorgt sinds 1999 
klassieke kamermuziek-
concerten op de podia van 
zorgcentra. Uitgevoerd door 
ambitieuze, veelal jonge pro-
fessionele musici die ook op 
de reguliere concertpodia 
actief zijn. Een honderdtal 
streng geselecteerde musici 
gaan jaarlijks op pad om de 
‘Muziek in Huis’ concerten te 
verzorgen. Het Deshima Trio 

Het Concert Trio Amabile 
werd in 2011 opgericht en 
bestaat uit Sannie de Jongh 
(fluit), Nuno Malajuwara 
(altviool) met Simon Stelling 
aan vleugel. De leden van dit 
professionele ensemble ko-
men uit Alphen aan den Rijn, 
waar de passie voor kamer-
muziek hen samenbracht. 
De combinatie van fluit, alt-
viool en piano zorgt voor een 

De muziekstukken worden 
uitgevoerd door Anna Buchel, 
Mikkel Fjeld Skorpen, Bert van 
de Wetering, Marion Roberts 
en Martine Straesser met 
Flora Lanz aan de piano.

De IBA werd opgericht door de 
Amerikaan Raymond Modesti, 
die zich na een 35-jarige bui-
tenlandse carrière als zang-
docent en -coach definitief in 
Nederland vestigde. IBA orga-
niseert onder andere master 
classes, workshops, auditie-
trainingen en concerten. Ook 
worden jonge zangers en 
zangeressen begeleidt in de 
keuze voor een repertoire en 
worden zij in contact gebracht 
met impresariaten, agent-

bestaat uit twee violisten en 
een pianiste: Asako Ogawa 
(viool), Gideon Nelissen (vi-
ool) en Natsuko Tamaru (pia-
no). Het trio treedt al enkele 
jaren succesvol op met klas-
sieke en moderne kamer-
muziek in Nederland. De 
muziek wordt door de drie 
musici zelf gearrangeerd en 
zij spelen in verschillende 
combinaties, viool duo, pi-
ano & viool en als trio.

bijzondere klankmenging. In 
dit ensemble worden door 
de combinatie van de instru-
menten bijzondere stukken 
gespeeld die niet vaak door 
het publiek worden gehoord.

Het concert in de Pro tes-
tan tse kerk begint komende 
zondag om 15.00 uur. De en-
tree bedraagt € 5 en de kerk 
gaat om 14.30 uur open.

schappen en theaters. 

In een tijd waarin wegens 
bezuinigingen veel zangta-
lent verstoken blijft van een 
goede en gedegen opleiding, 
biedt de IBA, als non-profitor-
ganisatie, het antwoord op de 
vraag naar professionele bij- 
en nascholing.

Het concert in theater De 
Krocht begint zaterdag 23 
februari om 20.00 uur. De 
entree bedraagt € 15, in de 
voorverkoop krijgt u € 2,50 
korting. Kaarten reserveren 
kan via modesti@internati-
onalbelcantoacadamy.com 
of telefonisch bij theater De 
Krocht: 06-54677947.

Sporen uit het verleden
Glas-in-loodraam Van der Mije

door Nel Kerkman

De afbeelding is mogelijk 
in opdracht gemaakt. Het 
toont het schildertalent 
van deze kunstenaar die 
niet alleen ramen maar 
ook prachtige olieverf-
schilderijen maakte. Een 
van zijn schilderijen is, 
samen met glas-in-lood-
ramen van zijn hand, te 
vinden in het Zandvoorts 
Museum. 

Zonnebloem
Veel bloemen hebben in de 
schilderkunst een symbo-
lische betekenis, zo ook de 
zonnebloem. Zelfs Vincent 
van Gogh schilderde zon-

De glas-in-loodramen met afbeeldingen gemaakt door 
glazenier Dick v.d. Mije zijn meestal Zandvoortse hui-
zen, straten en boten. Dit keer stuurde glazenier Marc 
Valk ons een ander heel mooi raam, uit de jaren 50, wat 
gemaakt en gesigneerd is door Van der Mije. 

nebloemen. Deze bloem 
staat symbool voor be-
trokkenheid, toewijding 
en warmte. De zaken waar 
de zonnebloem voor staat 
zijn waarschijnlijk weinig 
verrassend. Met haar zon-
nige verschijning en haar 
zonnige eigenschappen 
wordt de zonnebloem hier 
ook mee geassocieerd. De 
zonnebloem staat ook voor 
een lang leven. Een andere 
bijzondere eigenschap van 
de zonnebloem is dat de 
bloem zich altijd richting 
de zon draait. De zonne-
bloem doet haar zonnige 
naam dus zeker eer aan. 

Een week lang van alles te doen voor kinderen

Kids Adventure Week 
in voorjaarsvakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie zijn kinderen de baas in Zand-
voort aan Zee. Van zondag 17 februari tot en met zondag 24 
februari worden leuke, originele en spannende kinderacti-
viteiten georganiseerd in het kader van de Kids Adventure 
Week. De week wordt 17 februari officieel geopend door de 
gekozen Kinderburgemeester met het doorknippen van 
een lint bij het VVV kantoor aan de Bakkerstraat 2B. 

Iedere dag van de week heeft 
een eigen thema, waar alle 
activiteiten van die dag op 
zijn afgestemd. Een greep uit 
de vele activiteiten tijdens 
de Kids Adventure Week: 
een ATB Clinic op SPORTIEVE 
Zondag, trouwen voor 1 dag 
op DOE Dinsdag, een vos-
senjacht op WONDERLIJKE 
Woensdag en een Antislip 

Demo op STOERE Zaterdag. 
Alle activiteiten worden 
door of in samenwerking 
met Zandvoortse onderne-
mers georganiseerd. Om 
alles in goede banen te 
leiden, is aanmelding voor 
sommige van de activiteiten 
noodzakelijk. Kijk voor meer 
informatie op www.kidsad-
ventureweek.nl. 

Sociaal Raadslieden 
Het spreekuur van de Sociaal Raadslieden van Kontext on-
dergaat een verandering. Vanaf 20 februari aanstaande zal 
het spreekuur niet meer op vrijdag, maar op de woensdag 
zijn. Bewoners van Zandvoort kunnen bij de Sociaal Raads-
lieden terecht voor informatie en advies over bijvoorbeeld 
uitkeringen, werk-, huur- en zorgtoeslag, echtscheiding, 
belastingen en consumentenproblemen.

De Sociaal Raadslieden ge-
ven gratis informatie op so-
ciaal juridisch terrein aan 
mensen die vragen hebben 
omtrent regels en instanties. 
Vanaf 20 februari is er iedere 
woensdag spreekuur tussen 
09.00 en 10.30 uur in wijk-
steunpunt OOK Zandvoort, 
Flemingstraat 55. Tijdens het 
spreekuur kunnen korte in-
formatie- en adviesvragen op 
sociaal juridisch terrein wor-
den afgehandeld. Wanneer 
er meer tijd nodig is om de 
vragen te beantwoorden, kan 

een vervolgafspraak worden 
gemaakt.

Om te bepalen of vragen 
op het inloopspreekuur af-
gehandeld kunnen worden 
of middels een wat langere 
afspraak, kan gebeld worden 
met Kontext, tel. 023-5433200, 
op werkdagen van 09.00 tot 
12.00 uur. Meer informatie 
over de dienstverlening van 
de Sociaal Raadslieden en 
het Maatschappelijk Werk 
in Zandvoort, is te vinden op 
www.kontext.nl.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 
of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet (*vergoed 
door zorgverzekering) 

.........................................................
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Taxicentrale 
Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en 

buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol  

voor bus en personen 
vervoer Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Voor een pedicure 
behandeling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in 
het verwijderen van 
pijnlijke likdoorns, 

eeltpitten en/of ingegroeide
nagels gaat u naar 

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Behang- en 

schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, maar 
omlaag met de prijs! 

Basisbeh. sch.maken + 
nagels knippen + eelt 

verwijderen+evt. likdoorns 
weghalen+creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info: 5734944 

of 06-50203097
.........................................................  

One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem: 

nagelstudio, 
opleiding tot nagelstyliste, 

groothandel 
in nagel producten
 en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

.........................................................
"Uw auto verkopen!!"

of zoekt u een 
leuke occasion?

Bijv. Ford Fiesta 5drs. 
Plaatje, 130.000 km, 
APK, stuurbekr. en 

afneembare trekhaak
voor € 1450,00 !!!

Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel 

06-55383624
.........................................................

Kapster bij u thuis: 
tel. 06-19276204

Nieuwe Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 

of 06-22209568
.........................................................

Gespecialiseerd 
in Porsche en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

Voor uw APK, alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 
of 0653231754

Schilder heeft tijd over 
voor 12,50 p.u.p.p. 

Ook stucwerk mogelijk. 
Tel. 06-27048739

.........................................................
Nieuwste model zonnebank 

met lichaamskoeling, 
gezichtskoeling, licht-

therapie, aromatherapie, 
verneveling, gezichts-

bruiner, heerlijke muziek 
(meerdere keuzes) en 

aansluiting voor uw eigen 
iPod. € 0,80 p/min.

Slender You Zandvoort, 
Hogeweg 56A, tel. 

06-19413733
.........................................................

Bouw- en 
renovatiebedrijf P.M.K.

(in Zandvoort). 
Voor alle klussen in 

en rond het huis!
Schilderwerk, stuca-
doren, timmerwerk, 

badkamers en keukens. 
Kunststof kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit te-
gen Poolse prijzen!

Tel. 06-44875212
.........................................................

Dankbaar 
voor de fantastische 

verzorging van de 
uitvaart van mijn man. 

Door Uitvaartverzorging 
Erika! 

Mijn dank. Mevr. R. Ilcken 

Was u ook op het 
Winterfeest van Pluk? 

Het was een groot succes, 
met echte sneeuw en 

veel gezelligheid. 
Wij hopen dat u en 

uw kinderen genoten 
hebben, tot volgend jaar! 
Natuurlijk weer bij SKiP! 

www.pippeloentje-pluk.nl
.........................................................

Te koop aangeb.: 
Scootmobiel (zgan)

4-wiel, merk Avant-Garde,
incl. accessoires. 

Vraagprijs € 500. 
Tel. 5715200

.........................................................
Lieve Roxy, 

van harte gefeliciteerd 
met het halen van de 
tweede timmerprijs, 

wij zijn trots op je. 
Papa, mama, 

Micky en oma Truus
 ........................................................

KNRM Zandvoort 
zoekt ca. 20 

stevige klapstoelen. 
Wie heeft ze staan?

 We komen ze graag ophalen.
 Info: 06-20003427

.........................................................
Te huur op toplocatie 

aan de boulevard: 
2-kmr appartement, 

ca. 60 m2, incl. G/W/L+tv 
en internet. 

Ook korte verhuur 
(paar maanden) mogelijk. 

Tel. 06-10177131

Veilig op de ski’s,
veilig op de weg

check nu uw banden!

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

* Winterbanden *
* De- en monteren * 

* Balanceren *
* Reparaties *

* Accu’s *
* Opslag banden *
* Reinigen wielen *

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013
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Dirk van Zon

                            Dirk van Zon

het steeds minder personeel in dienst nemen of houden, er 
tegenwoordig zoveel storingen zijn. ‘Onderhoud is alles’, is 
echt zijn motto.

“Ik vond het buiten zijn, ondanks de kou (thermokleding was 
’s winters wel noodzakelijk) heerlijk, maar op een gegeven 
moment kreeg ik op mijn 49e last van mijn knie en kwam 
ik in Haarlem op het meldcentrum terecht, waar alle lan-
delijke storingen gemeld werden. Ik stuurde nu de ploegen 
aan en zocht naar oplossingen. Eigenlijk moest ik helemaal 
opnieuw beginnen, vooral omdat het werken met de com-
puter belangrijk werd”, zegt hij. In de zeventiger jaren was 

Dirk tijdelijk als opzichter in Zandvoort gestationeerd 
en kon hij dus op de fiets naar zijn eerste klus 

bij het voormalige rangeerterrein. Bij het 
vuillaadstation zette hij zijn fiets neer, 

maar helaas bleek deze na twee mi-
nuten weg te zijn en deze heeft 

hij ook nooit meer terug gezien. 
Journalist Jo Bisenberger heeft 
hierover destijds nog een leuk 
stukje geschreven in de lokale 
krant. 

Dirk en Joke kregen twee kinde-
ren, een zoon en een dochter, en 

zijn inmiddels trotse grootouders. 
Het is vaste prik dat zij iedere vrij-

dag gaan oppassen bij hun dochter 
in Alkmaar en met de nu zesjarige klein-

zoon uit Zandvoort wordt buiten geravot en 
gefietst en binnen met Lego gespeeld. Vroeger 

maakte het hele gezin vaak treinreizen, voornamelijk binnen 
de Benelux. Maar het vrij vervoer, dat NS-medewerkers altijd 
als extra arbeidsvoorwaarde kregen, is inmiddels afgeschaft.

Dirk blijkt heel graag te tuinieren en te koken: “Van alles en 
vooral veel kleine gerechtjes.” En dat valt natuurlijk in de 
smaak. Verder gaan zij graag naar het theater waar Youp van 
het Hek vaste prik is, net als Freek de Jonge, of ze gaan samen 
naar de film of uit eten. Joke heeft een heel bijzondere col-
lectie theepotten in de vorm van een kat en samen genieten 
zij, nu Dirk al een aantal jaren met vervroegd pensioen is, van 
deze plezierige dingen des levens. Wij geven ze groot gelijk 
en wensen Dirk en Joke nog veel gezellige jaren toe.

Dorpsgenoten

Na de lagere school en een technische opleiding kwam Dirk 
voor zijn eerste baan bij de Corodex terecht, waar hij onder 
meer zijn diploma gereedschapsmaker haalde. Dirk hoefde 
niet in dienst, maar kon als vervangende dienst kiezen voor 
de ‘BB’ (Bescherming Burgerbevolking) of in de eigen 
gemeente aan de slag. Dat was geen moeilijke 
keuze voor hem, want nu kon hij als re-
servepolitie naar het circuit! Hij stapte 
over naar de Colpitt, maar koos uit-
eindelijk op zijn 29e voor een baan 
bij de Nederlandse Spoorwegen. 
En van die overstap heeft hij geen 
seconde spijt gehad!

“Ik kwam bij het depot Haarlem 
terecht bij de ploeg, bestaande 
uit 35 man, die het spooronder-
houd deed. Daar volgde ik ook di-
verse interne opleidingen, want de 
techniek was totaal anders dan ik ge-
wend was. Zomers draaide ik meestal 
een dagdienst, maar in de winter bij vorst 
en sneeuw waren dat 24 uurdiensten; drie 
ploegen die elk acht uur aan de bak moesten. Wij 
moesten bij de spoorwegovergangen zorgen dat de wissels, 
de meest kwetsbare punten, sneeuwvrij gemaakt werden, 
maar ook veegden wij ten behoeve van de reizigers de per-
rons schoon en natuurlijk verhielpen wij ook storingen. We 
waren terdege opgeleid want het was soms best gevaarlijk 
werk”, vertelt hij met zichtbaar genoegen. Vandaag de dag 
is het nog nauwelijks voor te stellen, maar in de begintijd 
werden wisselstoringen in eerste instantie verholpen door 
verwarming met butagasflessen; later is men overgegaan 
op het gasnet. 

Uiteraard volgt Dirk de berichtgevingen over de NS nog altijd 
op de voet. Het doet hem pijn dat door de privatisering en 

door Erna Meijer

Het was een gezellig gesprek met twee geboren en geto-
gen Zandvoorters. Ik was op bezoek bij Dirk van Zon (uit 
het geslacht ‘Ottetorre’) en zijn vrouw Joke Zwemmer 
(‘Poetje’), met wie hij al 40 jaar is getrouwd. Dirk is 64 jaar 
geleden in een originele bedstee in de Hobbemastraat 
geboren.

Weer

Temperatuur

Max 2 5 6 5

Min -4 2 2 2

Zon 25% 20% 20% 25%

Neerslag 80% 35% 40% 35%  

Wind z. 5 zw. 4 wzw. 4 zo. 3

Later op donderdag 
instroom zachte lucht

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Enkele sneeuwliefhebbende 
waarnemers uit de rest van 
het land klaagden steen en 
been omdat er elders veel 
minder viel van het ‘witte 
goud’. Bij ons viel er zo’n 10 
centimeter sneeuw. 

Na een ronduit koude eerste 
helft van de week waarin de 
gevoelstemperatuur veelal 
uitkwam op rond -8 graden, 
wordt het minder koud de 
komende dagen. Later in de 
week stijgt het kwik naar 
maximaal 7-8 graden lande-
lijk. Donderdag valt er neer-
slag, waarschijnlijk wordt 
dit weer enige tijd sneeuw, 
maar als het sneeuwt gaat 
er bij ons beslist niet zo’n 
enorm pak vallen als rich-
ting zondag in sommige 
landsdelen. 

Vervolgens komt dus die 
zachtere lucht binnen (in 
Noord-Frankrijk wordt al 
12 graden verwacht) en 
doordat de lucht over het 
nog koude landoppervlak 
wordt aangevoerd neemt 
de kans op mistperikelen 
toe. Richting het weekend 
zit de wind in de mildere 
zuidwesthoek en blijft het 
meest half tot zwaar be-
wolkt.

Ook de nachtelijke vorst is 
dan verdwenen uit onze 
omgeving. De minima ko-
men dan uit rond de 3 gra-
den boven nul. Wat er na 
het weekend gebeurt is nog 
enigszins onzeker, maar 
waarschijnlijk herpakt de 
hoge druk zich weer boven 
Scandinavië zodat de wind 
weer terugkeert in de noord-
oosthoek. Stroomopwaarts 
richting Baltische Staten en 
Rusland zit echter weinig 
echte kou vooralsnog, dus 
al wordt die wind noordoost 
of oost, wordt het niet direct 
steenkoud in Nederland.

In een later stadium zou 
de luchtdruk juist kunnen 
gaan stijgen richting IJsland 
en Groenland. Dit zou dan 
eventueel een stevige noord-
stroming met sneeuwbuien 
kunnen gaan inhouden. 
Duidelijk is in ieder geval 
dat deze winter een lange 
adem heeft en het zou best 
wel eens tot begin maart 
(te) koud kunnen blijven in 
Zandvoort en omgeving. 

Meer weerinfo is er via www.
weerprimeur.nl of via 0900-
1234554.

weerman Marc Putto 

Voor schaatsliefhebbers is dit niet bepaald de ideale win-
ter, maar diegenen die van een flink pak sneeuw houden 
komen goed aan bod dit seizoen. Neem nu afgelopen za-
terdagavond en zondagnacht toen de omgeving Amster-
dam de grootste sneeuwdump van het land kreeg. Op de 
meeste plaatsen viel meer dan 15 centimeter. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid.  
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet 

heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, 
tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

Afhaalpunten
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Een week barstensvol met allerlei gave activiteiten en  

coole acties! Van eten met je handen tot een radio  

DJ workshop en van een echte kinderburgemeester tot  

zandmonsters maken. Kijk voor meer informatie op

 www.kidsadventureweek.nl 

Kids Adventure Week

in Zandvoort aan Zee

17 - 24 februari

Kids Adventure Week

in Zandvoort aan Zee

17 - 24 februari

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Dezonweerder.nl heeft een geweldige actie in de maand februari. 
U krijgt op al onze zonweringsproducten

een gratis elektrische bediening incl. opbouwschakelaar 
t.w.v. €211,-

Zonneschermen, rolluiken, markiezen en screens

MAAK NU GEBRUIK VAN DE CRISIS!!!

Ohmstraat 4
1976 AC  IJmuiden
Tel.: 0255 – 515 331 / 06 – 50 43 21 52
@: info@dezonweerder.nl

GRATIS MOTOR T.W.V. €211,-*

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl
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We moeten altijd van alles. Alles moet precies gaan 
zoals wij dat willen, maar we weten allemaal dat het 
altijd anders loopt. Maar ook een goeie vraag is: genie-
ten we ook van het moeten? We hebben zoveel stress 
tegenwoordig van al dat moeten. Genieten ‘moet’ ook 
niet, maar het maakt het leven wel veel leuker. Toch 
vergeten we het weleens. Om van elke moment te ge-
nieten, zelfs van het afwassen of stofzuigen. Als je alles 
doet met aandacht, kun je ervan genieten.

We doen zoveel dingen op de automatische piloot. 
Zonder er bij stil te staan wat we nou precies aan het 
doen zijn: het echt voelen wat we aan het doen zijn. 
Voelen is ervaren. Dit is wat Tineke Leyman onder an-
dere je leert in haar praktijk ‘Tien voor jezelf’. Tijdens 
haar ‘adem bijeenkomsten’ leer je naar je gevoel te 
ademen en jezelf te ervaren. Na een middag ‘bewust’ 
ademen kom je letterlijk weer in jezelf, in je eigen ritme. 
En dat is zo fijn! 

Na deze middag ging ik door naar Antwerpen. Met de 
trein. Ik kon zo genieten van alles! Van de luidruchtige 
mensen en zelfs van de treinvertraging. En het wach-
ten op de trein op een koud en winderig station was 
ook niet eens zo vervelend. Als je echt bij jezelf bent en 
je in harmonie voelt, dan voelt de wereld het zelfde. Dat 
is zo grappig om te ervaren dat de hele wereld eigenlijk 
een projectie is van hoe je voelt. En als je dus weer in 
je eigen ritme komt, en niets ‘moet’ maar ‘mag’, dan 
is alles eigenlijk in harmonie met 
je wereld. Het lijkt zo simpel, maar 
het is wel een kwestie van oefenen. 
En oefening baart kunst! We heb-
ben ook niet in één dag leren lopen 
namelijk.

Genieten

Uitgesproken!
Edwin Keur is 41 lentes jong, heeft een eigen bedrijf dat websites bouwt, werkt 
als netwerkengineer, is DJ (krijgt menig dancepubliek nog steeds uit het dak met 
zijn in 1995 zelf gecomponeerde housenummer ‘Hold on tight’), maakt zich sterk 
voor het behoud van de Watertoren, maar laat rijkelijk weten dat zijn dochters 
en vrouw Hilleke zijn grootste passie en prioriteit zijn. Vanwaar zijn diversiteit in 
bezigheden?

door Mandy Schoorl

Enthousiast begint Edwin te vertellen over zijn DJ tijd (met 
vergunning) bij ZFM, begin jaren negentig in de kelder van de 
Zandvoorste Watertoren, nadat de ‘piraat’ was opgepakt die 
hij samen met vrienden had opgezet. Nieuwe dingen wilde hij 
maken, zo ook met muziek. 30 platen heeft hij op zijn naam 
staan, maar met Lambda - ‘Hold on Tight’ was een knaller van 
formaat geboren! Na het lanceren van dit nummer ging het 
pijlsnel. Zijn plaat werd in diverse landen in licentie gekocht. 
Regelmatig trad hij in Duitsland op als DJ en hij is twee keer 
bij de VIVA (Duitse TMF) geweest. Hoogtepunten volgden 
elkaar op: zijn nummer werd in vele remixen gebruikt, werd 
op grote schaal gedownload van iTubes (hedendaags nog 
steeds), en stond op meerdere verzamel CD’s. Edwin genoot 
internationale faam! Echter, na alle succes ontstond lichte 
twijfel en onzekerheid: kan ik nog wel blijven meekomen op 
dit niveau? Muziek maakte plaats voor de geboortes van zijn 
3 geliefde dochters en nieuwe ambities werden ingeleid.

Voldoening, dat is waarom zijn bezigheden zo divers zijn. Als 
zijn interesse naar iets uit gaat, dan zoekt hij het liefst zelf 
alles uit. Bij het bouwen van de websites geldt hetzelfde: hij 
is daarin behoorlijk autodidactisch. Edwin is een gezinsmens, 
vrolijk, energiek en bijzonder, daar hij moeiteloos elke avond 
na zijn 9-urige werkdag ook nog met een glimlach staat te 
koken! Waar komt die tomeloze energie toch vandaan? Uit 

het feit dat koken 
hem juist energie 
geeft. En hij vindt 
het geweldig om 
nieuwe gerechten 
uit te proberen. 

Een beetje ondeugend is Edwin ook nog steeds, alhoewel dat 
in zijn jonge schooljaren vele malen erger was. Dat heeft hem 
menig uurtje op de gang staan gekost. Geïrriteerd is hij bijna 
nooit, alleen als dingen tegen zitten bij het klussen. Dan kan 
hij lichtelijk chagrijnig worden en is zijn vader de grote red-
der in nood.

De watertoren moet niet verloren gaan voor Zandvoort, dat 
is waar hij mensen bewust van wil maken. Echter, ieder met 
zijn eigen inzet. Hij is geen actievoerder die op de barricade 
gaat staan, zijn ijver ligt in woordvoeder zijn voor de media, 
of dat nu voor radio of televisie is, of voor zijn eigen ‘Red de 
Watertoren’-pagina op Facebook. “De watertoren hoort bij 
Zandvoort, net zoals de vuurtoren bij Texel”, legt hij uit. “Als de 
skyline van ons dorp staat afgebeeld, wordt deze herkenbaar 
door de Watertoren die er bovenuit tornt. Bovendien is het 
een gebouw met een monumentaal gedachtegoed, voor de 
wederopstanding van Zandvoort na de oorlog.” Het zou zonde 
zijn als dat verloren gaat. Wie de petitie voor behoud wil on-
dertekenen, kan dat doen via petitie.reddewatertoren.nl doen.

Nieuwe dingen willen maken
Interview

Edwin Keur 

Wie maandag 
rijk wordt, heeft 

voor het weekeinde 
nieuwe vrienden. 
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Tegeltje

Kijk nou eens!
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Zolang hier nog een markt voor is, kent dit land geen crisis
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

bank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitge-
breide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar 
beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen die 
zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit  
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekend-
making een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum 
van bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning. 
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.

baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

- Zandvoortselaan 130, het plaatsen van een hekwerk, verzon-
den 07 februari 2013, 2012-VV-125.
- Kerkstraat 10, bouw winkel en vier appartementen, verzonden 
07 februari 2013, 2012-VV-141.
- Thorbeckestraat 11 en 13, gebruiken twee winkelpanden als 
ontmoetingscentrum, verzonden 07 februari 2013, 2012-VV-
142.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde recht-

Gemeentelijke publicatie week 07 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 6 en de 
verdere in week 6 door het college genomen besluiten zijn in 
week 7 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Vergadering welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert op donderdag 14 februari  
2013 vanaf 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur.

Papier inzameldagen huis aan huis:
Op 19 februari 2013 wordt de papiercontainer geleegd in de 
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 21 februari 
2013 in de dinsdag huisvuilwijk.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 18 februari 2013 vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken 
die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van 
de Wmo-raad worden gehouden op de derde maandag van 
iedere maand.

Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij 
te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, 
kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Verordening voorbereiding aanbeveling herbenoeming 
burgemeester
De gemeenteraad heeft op 12 februari 2013 de Verordening 
voorbereiding aanbeveling herbenoeming burgemeester 
2013 vastgesteld. Deze verordening regelt de wijze waarop de 
aanbeveling, die de raad moet doen over de herbenoeming 
van de burgemeester, tot stand komt. De verordening is in te 
zien op de website en ligt ter inzage bij de centrale balie van 
het raadhuis. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Lijsterstraat 4 F1 t/m 4 F26, splitsen van huurpanden in ap-
partementsrechten, ingekomen 01 februari 2013, 2013-Sp-002.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen ken-

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 
8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website 
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtencoör-
dinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

  U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de gemeen-
te aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiteraard kunt 
u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de 
balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling ver-
wezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de wer-
keenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch bereik-
baar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Voetbalwedstijd halverwege gestaakt door sneeuwval
De voetbalwedstrijd van afgelopen zaterdag tussen SV Zandvoort en WV-HEDW is door 
hevige sneeuwval in de rust door de scheidsrechter gestaakt. Toen het vlak voor aanvang 
hevig begon te sneeuwen, was de vraag of het überhaupt wel door kon gaan gerechtvaar-
digd maar de scheidsrechter wilde toch van start.

Bij rust stond Zandvoort op 
een 0-1 achterstand. Wat er 
verder met de wedstrijd gaat 
gebeuren, is vooralsnog niet 

bekend. De KNVB beslist daar-
over maar hoogstwaarschijn-
lijk zal de trotse koploper van 
de competitie, WV-HEDW, nog 

voetbal

een keer naar Zandvoort moe-
ten afreizen. Of dat voor een 
hele of een halve wedstrijd is, 
wordt later bekend gemaakt. 
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Glen Koper opnieuw 
Nederlands Kampioen

Baarshoeve Challenge 2013

Oomstee 1 gaat voor nacompetitie

ZSC walst over hekkensluiter heen
Geen titel voor hockeyheren 

Afgelopen zaterdag is plaatsgenoot Glen Koper in Nijme-
gen Nederlands Kampioen Judo in de klasse tot 55kg en tot 
21 jaar geworden. Een prestatie van formaat omdat hij pas 
net terug is na een zware blessure. Het was voor de vierde 
keer dat Koper bij een Nederlands Kampioenschap op de 
hoogste trede van het podium mocht staan. 

Manege de Baarshoeve in de Keesomstraat heeft afgelopen 
zondag een spetterende start in 2013 gemaakt met de wed-
strijd om de wisselbeker van de Baarshoeve Challenge. In 
dit jaarlijkse evenement nemen de vele lesgroepen van de 
manege het tegen elkaar op.

Na 13 gespeelde wedstrijden in de driebandencompetitie 
in de regio staat het eerste team op een mooie gedeeld 
derde plaats in de poule met 128 punten. Doel is om na 
18 wedstrijden minstens als vierde te eindigen, wat een 
plaats in de nacompetitie betekent.

De handbalsters van ZSC hebben zondag laten zien dat ze 
klaar zijn voor de laatste drie wedstrijden, die er echt om 
gaan. Het Vijfhuizense DSOV, dat rode lantaarndrager is, was 
niet opgewassen tegen ZSC dat gemakkelijk met 19-9 won.

Het was vooraf een zware opgave, twee keer winnen op 
de slotdag, maar het was mogelijk. Eerder op de middag 
speelde koploper Haarlem gelijk tegen Reigers waardoor 
het kampioenschap al wat dichterbij kwam: gelijkspelen 
en winnen was voor ZHC genoeg.

Ook een prestatie van for-
maat is het feit dat hij al zijn 
vier partijen op ippon (vol 
punt) won en dat in een leef-
tijdscategorie hoger! In de 
eerste partij, tegen Rutger 
Visser uit het district Noord 
Nederland, werd duidelijk wat 
de plannen van Koper waren. 
De partij werd door hem ge-
wonnen met een ‘o soto gari’, 
een buitenwaartse beentech-
niek. In de tweede partij van 

Vanaf 10.00 uur waren de 
vele jongens en meisjes in 
de verschillende lesgroepen 

Afgelopen donderdag werd 
in de thuiswedstrijd tegen 
Vrije Vogels een 10-10 gelijk-
spel bereikt. Ton Hendriks 
was in topvorm en scoorde de 
maximale 6 punten. Maarten 

Verdedigend zat het goed 
dicht bij ZSC en via snelle 
aanvallen werd DSOV ‘ge-
sloopt’. De wedstrijd had wel 

Maar Jong Haarlem was niet 
van plan zich nog een keer 
te laten verrassen en begon 
de wedstrijd tegen ZHC in 
een moordend tempo. De 
Zandvoortse heren had-
den daar geen antwoord op 
en keken al snel tegen een 
4-0 achterstand aan, bij de 
rust was het zelfs 7-0. Na 

de dag moest Jordy Coorengel 
uit het district midden 
Nederland er aan geloven. De 
partij werd voortijdig beslist 
door een ‘verwurging’ van 
Koper. De halve finale, tegen 
Lars Kamphuis uit het district 
oost Nederland werd met een 
schitterende schouderworp 
van onze dorpsgenoot beslist.

In de finale stond het 16-jarige 
Zandvoortse talent tegenover 

druk in de weer en uiterst 
gespannen bezig met de 
voorbereidingen en ten-

van Jaaren versloeg in de eer-
ste wedstrijd zijn tegenstan-
der in 7 perfecte beurten en 
kwam in de 2e wedstrijd net 
een carambole tekort voor de 
winst. Met een score van 12 

een behoorlijke schaduw-
kant. Romena Daniëls, een 
van de steunpilaren van ZSC, 
kreeg vlak voor het einde van 

de tegentreffer van Merijn 
Goezinne werd het best een 
leuke wedstrijd met kansen 
over en weer, maar nog iets 
aan de achterstand doen was 
op dat moment al kansloos. In 
de eindfase benutte Haarlem 
nog 2 strafballen en scoorde 
uit een strafcorner: Haarlem J1 
werd met deze overtuigende 

judopaardensport

biljart

handbal
zaalhockey

Roy Koffijberg, eveneens uit 
het district oost Nederland. 
In deze partij domineerde 
Koper van de eerste tot de 
laatste minuut. De finale 
werd glansrijk gewonnen 
met een lage schouderworp. 
De missie was volbracht en 
zo tekende Glen Koper voor 
zijn 4e Nederlandse titel op 
rij. Door dit kampioenschap 
behaalde hij tevens zijn 2e 
Dan, een bijzondere presta-
tie gezien zijn jonge leeftijd. 
In maart gaat Glen Koper het 
nogmaals proberen op een 
Nederlands Kampioenschap 
maar dan in zijn eigen leef-
tijdscategorie tot 55 kg tot 18 
jaar. Een dubbel ligt wellicht 
in het verschiet. 

slotte de definitieve uit-
voering in de ‘binnenbak’. 
Prachtige combinaties en 
vaak ook bijzondere invul-
ling van hun eigen uitvoe-
ring op muziek waren er te 
zien, waarvoor het publiek 
met een gul applaus de 
meestal ludiek geklede ac-
teurs en actrices, zo mogen 
we ze wel noemen, op hun 
favoriete paard bedankte. 
De gezellige kantine was 
overvol met enthousiaste 
familieleden en belang-
stellenden die genoten van 
de geboden shows. Met 
een spetterende carrousel 
als demonstratie werd het 
jaarlijkse feest afgesloten.

kwam Henk van der Linden 
tweemaal 3 punten tekort.

Team 2 heeft door de 6-12 ver-
liespartij van vorige week het 
uitzicht op een plek in de na-
competitie verloren. Jammer 
voor Ton Ariesen, die juist in 
de wedstrijd tegen Spoorloos 
1 met een opvallende 7-pun-
ten driebandenserie zijn te-
genstander wegvaagde. 

de wedstrijd een behoorlijke 
gooi van een tegenstandster 
en kwam verkeerd terecht. 
Maandag werd in het zieken-
huis een scheur in haar duim 
geconstateerd die haar, vol-
gens de artsen, zeker zes tot 
twaalf weken uit de running 
houden. Dat komt voor coach 
Jurre Boukes, die kampioens-
as piraties heeft, niet goed uit. 
“Er komen nog een paar las-
tige potjes aan: uitwedstrijden 
bij Westside en Muiden en 
koploper NEA ontvangen we 
thuis”, aldus Boukes. 
Scores ZSC: Romena Daniels 5; 
Laura Koning 4; Manon v Duijn 
en Lucia vd Drift 3 en zowel 
Martina Balk als Christel Ga-
zen beek ieder 2 doelpunten.

10-1 kampioen. Voor de statis-
tieken werd de laatste wed-
strijd tegen Alliance J1 nog wel 
met 5-1 gewonnen door ZHC.

Ondanks de uitglijder tegen 
Haarlem kijken de heren terug 
op een geslaagd zaalseizoen. 
Of ook aan de voorjaarscom-
petitie op het veld meegedaan 
wordt is twijfelachtig. De be-
zetting is nog te smal om ze-
ker te zijn dat elke week een 
volwaardig team op het veld 
staat. Wellicht kan dit artikel 
ertoe bijdragen dat nog een 
aantal heren zich aanmelden.

Doorbraak van Manon van Duijn

Zowel paard als rijdster waren in topvorm

Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Groenestein & Schouten  

Fin. diensten
Haar
Healthclub Zandvoort
Home Holiday
Kroon Vis
La Bonbonnière 
Lunchbreek 
Reco Autoschade 

Op alfabetische volgorde: 
Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Zonweerder.nl

adverteerders
Sea Optiek 
Stichting Classic Concerts
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf 

Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort/  

Kids Adventure Week 
Zandvoorts Museum
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Kinder-
burgemeester

‘Misschien kunnen we 
haar ook even langs die 

kinderachtige VRK sturen’

De Mannetjes

Na de ladderwagen dreigt Zandvoort ook de nieuwe 

brandweerkazerne, die nog in gebruik genomen moet 

worden (officiële opening op zaterdag 16 maart), kwijt 

te raken aan de Veiligheidsregio Kennemerland. De VRK 

wil in het kader van de totale regionalisering alle brand-

weerkazernes in de regio Kennemerland overnemen. 

Ter promotie van het Top 
Gear- evenement in de Ziggo 
Dome, op 27 april aanstaan-
de, was dinsdag The Stig op 
Circuit Park Zand voort te 
vinden. Een aantal genodig-
den mocht meerijden met 
de anonieme testcoureur 
van het populaire autopro-
gramma van de BBC. 

Jacky opent de Kids Adventure Week

De nieuwe brandweerkazerne in Zandvoort Noord is bijna af

Foto: Chris Schotanus

De beslissing om de nieuw-
bakken kazerne aan de VRK 
over te doen moet voor het 
einde van dit jaar worden 
genomen, anders loopt de 
gemeente Zandvoort een 
bedrag van € 800.000 aan 
BTW-teruggave mis, dat be-
taald is voor de investering 
van € 4,2 miljoen voor de 
nieuwe kazerne. Of de plan-
nen doorgaan hangt af van 
de gemeenteraad die uitein-
delijk toestemming moet 
verlenen voor de overdracht. 

Aangenomen mag worden 
dat Zandvoort de investe-
ringskosten voor de brand-
weerkazerne van de VRK 
gecompenseerd krijgt. In 
de memo die de gemeente-
raadsleden eind december 
van B&W hebben ontvan-
gen wordt gesteld dat de 
VRK de boekwaarde van 
de kazerne aan Zandvoort 
betaalt als die voor 1 janu-
ari 2014 is overgedragen. 
Burgemeester Meijer: “Het 
lijkt redelijk dat dit bedrag 

De identiteit van deze be-
kendste onbekende is al 
jaren een groot geheim. 
Ondanks verwoede pogin-
gen van uw verslaggever, 

gelijk is met het bedrag dat 
Zandvoort kwijt is aan de ka-
zerne. Maar daarover moet, 
als het zover komt, nog wor-
den gepraat.” 

“Wie de eigenaar van de 
brandweerkazerne straks ook 
is of wordt”, zo laat de bur-

moest ook hij het antwoord 
schuldig blijven. Wel hadden 
we het idee dat The Stig in 
de huidige vorm een verjon-
gingskuur heeft ondergaan. 
Wagenbeheersing heeft deze 
Stig in elk geval prima on-

gemeester overduidelijk we-
ten, “er blijft in het gebouw 
plaats voor de Zandvoortse 
Reddingsbrigade, die een ge-
deelte kan huren.” Ook blijft 
er een plaats vrij voor de  
ambulance. 

der de knie. Al driftend met 
de Ford Mustang van Prins 
Bernhard jr. de Hunserug om-
hoog, met gasten aan boord, 
getuigt wel van zeer goede 
rijeigenschappen. Maar wie 
is het toch…?

Nieuwe brandweerkazerne wordt mogelijk 
verkocht aan Veiligheidsregio Kennemerland

Mysterieuze 'The Stig' op Circuit Park Zandvoort

Vrijdagochtend 15 februari is Jacky Huijben door bur-
gemeester Niek Meijer als de Kinderburgemeester van 
Zandvoort geïnstalleerd. Zondag heeft ze vervolgens 
haar eerste officiële handeling verricht: met het door-
knippen van een lint bij VVV Zandvoort opende ze de 
Kids Adventure Week. 

Kinderburgemeester 

De 11-jarige Jacky werd door de 
VVV Zandvoort uitgekozen uit 
diverse kandidaten. Zij kwam 
helemaal alleen naar een ver-
volg gesprek en dat sprak Lana 
Lemmens van VVV Zandvoort 
heel erg aan. “Ik vind het stoer 
om de kinderburgemeester 
te zijn”, zei Jacky die door 
haar moeder werd gewezen 
op de ‘sollicitatie’ in de Zand-  
voortse Courant.

Komende zaterdag wordt zij, 
samen met locoburgemees-
ter Sandbergen, geïnterviewd 
tijdens het ZFM-programma 
Goedemorgen Zandvoort en 
afgelopen zondag trad ze dus 
voor het eerst in het open-
baar op. Haar speech sloot 
ze af met: “Zin in Zandvoort!”, 
waarna ze het lint doorknip-
te. Elders in deze krant meer 
over de Kinderweek.

Altijd als eerste op de hoogte 
van nieuws over gemeente Zandvoort? 

Volg ons op twitter 
www.twitter.com/ZandvoortaanZee

Gemeente Zandvoort

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

vervolg op pagina 3
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burgerlijke stand
9 februari - 15 februari 2013

Ondertrouwd:
ten Pierik, Bastiaan en: van Scheltinga, Diana
van der Mije, Jhonny en: Penning, Nancy
de Wette, Richard en: van Damme, Branka Nicoletta
Reintke, Jeffrey en: de Vreng, Danielle Antonia

Overleden:
Bottema, Femmy Tetje, oud 63 jaar
Ter Bruggen, Jacob George, oud 94 jaar
Balk, Leonardus Cornelis, oud 75 jaar

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. I. Clement
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur M. Wassenaar
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur D. Duijves

Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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waterstanden

Eerste- en tweede paasdag 11.00 uur
PAASEIEREN ZOEKEN

met onze doldwaze paashazen

Daarna om 12.00 uur
een paasbrunch € 19,50 p.p.

(incl. koffie, thee en jus d’orange)
kinderen tot 12 jaar € 7,50

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Bemoei je eens met 
de politiek!

~ UITNODIGING ~

Jaarvergadering 
PvdA Zandvoort 

Hotel Hoogland | Westerparkstraat 5
Donderdag 14 maart | aanvang 20.00 uur

          

Word kandidaat raadslid 
voor de PvdA in Zandvoort

Wil je zaken veranderen?
Hou je van Zandvoort?

Ben je integer?
Dan ben je meer dan welkom!

(Opleidingsdagen voor raadslid en bestuurslid 

kunnen worden gevolgd)

          

PvdA Afdeling Zandvoort
Postbus 151 | 2042 AD Zandvoort

Leo Heino, tel. 06-51815922
E-mail: leoheino@momaac.nl

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 09.30-14.30 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringenHeeft u een boodscHap 

voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 
06-43429783 (Letty van den Brand)

MARCEL, LuChA & ALEx CRuz  
BEdAnkt vooR EEn supER

BEAChpARtY
op nAAR dE spRing Edition!

CLuB nAutiquE
Boulevard Barnaart 23 - 023 57 157 07
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we komen er aan

column

Huisarts Chris Jagtenberg 
kon mooi doodvallen. Nu ik 
een tijdje om de 2 weken deze 
column schrijf, hoor ik van 
mensen dat ik wel erg in het 
verleden leef. Nonsens. Ik leef 
juist teveel in de toekomst en 
te weinig in het nu. Maar als je, 
zoals ik, hier je roots hebt lig-
gen, is het onvermijdelijk dat 
ik bij elke stap die ik zet aan 
vroeger moet denken.

Als ik langs het huis loop waar 
ooit de familie Kraaijkamp 
woonde, dan moet ik onbe-
wust denken aan de fraaie 
platenspeler van Sjonneke in 
een koffertje, die altoos muziek 
van the Rolling Stones en the 
Kinks speelde. En als ik ietsje 
terug langs de watertoren 
wandel of rijd, dan zie ik nog 
voor me hoe cadeauvader Ad 
Keur met zowel zijn linker- als 
zijn rechtervoet gelijktijdig een 
bal probeerde weg te schop-
pen, hetgeen resulteerde in 
een doodsmak waar je ‘u’ te-
gen zegt.

Van de week was ik bij dokter 
Jagtenberg. Hij had zijn snor 
eraf geschoren en tussen het 
gesprek door moest ik denken 
aan hoe we vroeger samen 
cowboytje speelden tegenover 
pension Berton. Niemand die 
zo mooi dood kon vallen als 
Chris. Als ik schoot en hem zo-
genaamd raakte, dan greep hij 
eerst naar zijn borstkas, slaakte 
vervolgens een doodskreet en 
dan begon het pas. Normaal 
gesproken zou ik er dan een 
salvo overheen doen, maar 
mijn pistooltje zweeg. Ik wilde 
genieten van het moment. 
Eerst viel hij op zijn knieën met 
een verbaasde, wazige blik in 
zijn ogen. Vervolgens stond hij 
weer op en zakte daarna weer 
in elkaar. Dat herhaalde zich 
een aantal keren. Ik weet niet of 
Chris goede knieschijven heeft, 
maar zo niet, dan is dat mijn 
schuld. Het eindigde met een 
nieuwe doodskreet en gero-
chel dat ze op het circuit 
van Zandvoort tijdens de 
Grand Prix konden horen. 
Mooie man. En gelukkig 
nog springlevend. M
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cartoon - Hans van Pelt

Doodvallen

Evenementenagenda

17-24	 Kids	Adventure	week	-	
	 	 Themadagen met activiteiten voor kinderen 
  tijdens de voorjaarsvakantie

22	 	 Het	foute	hockeyfeest	-	
	 	 Sportcafé Buitenspel, aanvang 20.00 uur

22		 	 ‘Zing	het’	Karaokeshow	-	
	 	 Café Fier, aanvang 21.00 uur 

22	 	 Smartlappen	en	Levensliederen	-	
	 	 Café Koper, aanvang 21.00 uur

23	 	 Concert	International	Belcanto	Academy	 	
	 Aria’s en Duetten uit opera’s van Mozart, Verdi, 

  Strauß e.v.a. Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

e februarib februari d	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
21 FEB T/M 27 FEB

WRECK-IT RALPH 3D/NL
DO-VR-ZA-ZO- WO om 14.15 uur

NIJNTJE DE FILM NL
DO-VR-ZA-ZO-WO om 12.45 uur

K3 BENGELTJES NL
DO-VR-ZA-ZO-WO om 16.00 uur

PITCH PERFECT
DO-VR-ZA-ZO-MA-DI om 19.00 uur

GANGSTER SQUAD 
DO-VR-ZA-ZO-MA-DI om 21.30 uur

Filmclub: JAGTEN
WO om 19.30 uur 

Verwacht vanaf 14 maart: 
OZ, the great and powerful

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

De twee hartsvriendinnen krijgen de trouwakte uitgereikt door de kinderburgemeester

Kinderen stappen in het huwelijksbootje
Dinsdagmiddag stonden twee ‘kinderhuwelijken’ op de agenda tijdens de Kids Adventure 
Week. Kinderen konden zich aanmelden om in de echt verbonden te worden. Zo konden 
zij eens meemaken hoe zo een huwelijksvoltrekking in zijn werk gaat. 

Een echte ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand, Silvana 
Versteege, had dan ook een 
geheel ‘normale’ huwelijks-
ceremonie voorbereid met 
speeches en alles. Ze had zich 
terdege goed laten informe-
ren over de aanstaande ‘echt-
genoten’ en wist van Isabelle 
en Valentijn, het eerste stel, 
en van Britt en Nikita, het 
tweede koppel, echt alles. Ook 
hadden de beide paren echte 
getuigen meegenomen die de 
huwelijksacte medeonderte-
kenden.  Bij het tweede paar 
mocht Kinderburgemeester 
Jacky Huijben namens de 
ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand de huwelijksacte over-
handigen.

den uit de hele wereld on-
der de loep te bekijken. Zij 
kregen daarbij deskundige 
uitleg waar zand eigenlijk 
uit bestaat. In een ander 
gedeelte stonden de oude, 
aangespoelde botten van 
mammoeten en walvissen 
op een tafeltje tentoonge-
steld ook daar was veel be-
langstelling voor. Net zoals 
de nieuwe speurtocht waar 
de kinderen op een speelse 
wijze allerlei vragen konden 
beantwoorden. Tot aan het 
eind van de week kunnen de 
kinderen nog mee doen met  
allerlei activiteiten, rondlei-
dingen, de speurtocht en 
ook de kleurplaten liggen 
klaar.

De Kinderburgemeester 
had het druk, want ’s och-
tends was Jacky ook aan-
wezig bij een van de vele 
andere evenementen van 
de Kids Adventure Week. Ze 
deed mee aan een ‘cursus’ 
dierverzorging die in de 
kinderboerderij van Center 
Parcs werd georganiseerd. 
De kinderen mochten de 
diverse dieren voeren en te-
vens een aantal konijnen en 
cavia’s in hun schone hok-
ken terugzetten. 

Met je kop in het zand
Bij het Juttersmu-ZEE-um 
zijn deze week al veel kin-
deren langs geweest om 
het zand van allerlei stran-

Binnen de gemeenteraad 
wordt argwanend gekeken 
naar de ontwikkelingen rond 
de overdracht van de kazerne 
aan de VRK. Carl Simons van 
OPZ vindt het een slechte 
zaak als Zandvoort zowel 
de brandweerkazerne als de 
ladderwagen kwijt raakt. “De 
gemeente heeft grote inves-
teringen gedaan en we moe-
ten maar afwachten wat we 
daarvan terug krijgen.”

Volgens VVD-fractie voor-
zitter Ellen Verheij is haar 
partij absoluut tegen het 
VRK-plan. En volgens haar 
geldt dat voor de hele Zand-
voortse raad. “We hebben 
vorig jaar al tijdens een 
raadsvergadering aangege-
ven dat we de brandweer-

kazerne alsook de ladder-
wagen niet kwijt willen. Ik 
verwacht dat de raad er in 
het voorjaar verder over gaat 
praten.” Volgens Meijer kan 
dat wel eens het tweede of 
derde kwartaal van dit jaar 
worden voordat  het college 
met nadere gegevens komt. 

Dit alles hangt mede af van 
het regionaal dekkingsplan 
dat in het voorjaar door de 
VRK wordt gepresenteerd. 
Dat kan gevolgen hebben 
voor de huisvestingssituatie 
van de Zandvoortse brand-
weer. Zo zou uit bezuinigings-
overwegingen de geplande 
uitrukpost, die in de oude 
kazerne aan de Duinstraat 
gepland staat, mogelijk he-
lemaal komen te vervallen. 

vervolg  - voorpagina - Verkoop brandweerkazerne 

Al met al houdt het de ge-
moederen in het dorp be-
zig. En dat nog voordat 
Zandvoorts nieuwste pres-
tigeproject geopend is. De 
vraag rijst: wat gaat er ge-
beuren als de meerderheid 
van de raad definitief tegen 
de plannen is? Heeft de VRK 
dan het recht om de ka-
zerne toch over te nemen? 
Burgemeester Meijer is daar 
duidelijk over: “De VRK wil 
de gebouwen niet per se in 
beheer hebben. Het is juist 
een verzoek van een aantal 
gemeenten die deel uitma-
ken van de Veiligheidsregio 
Kennemerland. Mocht de 
raad in meerderheid tegen 
zijn dan is het aan het colle-
ge van B&W om te beslissen: 
zelf houden of overdragen.”
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Vernieuwde website
www.pluspuntzandvoort.nl  

T 023 57 40 330
Voor meer informatie en inschrijfformulieren.

Voor proeflessen kunt u contact opnemen 
met Hella Wanders

 cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
Deelbetalingen is mogelijk bij cursussen boven de € 40,-.

Franse Conversatie, Nieuw!
Voor deze cursus is enige basiskennis van de Franse taal noodzakelijk
Vrijdag 13:00 - 15:00 1 maart  t/m 26 april

Picasa Fotobewerking
In deze cursus leert u in 6 lessen hoe u op een leuke en makkelijke 
manier meer kunt doen met uw zelfgemaakt foto's. Hoe maakt u een 
webalbum, hoe krijgt u uw foto’s van uw camera? Wat doet u met rode 
ogen?  
Donderdag 19:30 - 21:30  28 februari t/m 4 april

Facebook 

Oude vrienden of kennissen weer vinden? De kleinkinderen kunnen 
volgen in dagelijkse dingen. Uw netwerk vergroten. Met Facebook is 
veel mogelijk.
Woensdag 10:00 - 11:30 3 april t/m 15 mei

Fotobewerking gevorderden Gimp
Deze cursus is bedoeld voor mensen die meer uit hun digitale foto's 
willen halen dan de gebruikelijke standaard bewerkingen.  
Donderdag 19:30 - 21:30 16 mei t/m 20 juni

Beeldhouwen en Boetseren
De cursus is bestemd voor zowel beginners als gevorderden en houdt 
rekening met de eigen vaardigheden. 
Maandag of Donderdag 19:30 - 22:00 
28/31 januari t/m 29/25  april 

Hatha Yoga  
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt met 
eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe 
energie en innerlijke kracht. Men leert rustiger en evenwichtiger te 
worden. Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning.
Nog plek in de nieuwe 3de groep: 
Vrijdag 12:15 - 13:15 t/m 17 april
  
Yoga voor (ex) kankerpatiënten
Nieuwe docente: Ingeborg Mooiweer
Juist als je ziek bent (geweest) is het fijn om positief met je lichaam 
bezig te zijn.
Vrijdag 9:30 - 10:30 t/m 19 april

JazzDance 55+Jong 
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven. 
Elke week bewegen is gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal 
een stuk lichter. Er wordt rekening gehouden met leeftijd en vermogen. 
Je mag gerust meedoen op een stoel.
Donderdag 14:30 - 15:30 t/m 25 april

Medische gym
Speciaal voor rug, nek en andere medische klachten.
Vrijdag 9:30 - 10:30 t/m 21 juni
 
Senioren computercursus 
Fotoalbum maken
Via het Hema fotoalbum programma leren hoe je je digitale foto’s op 
de computer zet en deze ook nog mooi tot een album kan verwerken.
Dinsdag 10:00 - 12:00 19 maart t/m 23 april

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Veilig op de ski’s,
veilig op de weg

check nu uw banden!

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

* Winterbanden *
* De- en monteren * 

* Balanceren *
* Reparaties *

* Accu’s *
* Opslag banden *
* Reinigen wielen *

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Zondaghap week 8 € 6,50:
Stamppot van prei, geraspte kaas & runderworst
Voor de kinderen (tot 12 jr) is de daghap € 5,00 

inclusief glas limonade
De maaltijd kan van 17.00 - tot 20.00 uur bij ons genuttigd worden 

maar kan ook worden afgehaald. 

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10.00- tot 20.00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

De nieuwe lunchroom in Zandvoort 
met huiskamersfeer…

Specialist voor al uw bloemwerken.

Bloemen doen wat met je!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Wij zijn vanaf zaterdag 23 Februari weer geopend 
en heten u van harte welkom.

Tel. 023-5717580

OP ZOEK NAAR DAG BESTEDING 
IN ZANDVOORT? 

ZorgContact biedt dagbesteding aan:
• ouderen met een lichamelijke beperking
• ouderen met dementi e problemati ek
• ouderen met een visuele handicap

Woont u in de regio Zuid-Kennemerland dan kunt u gebruik  
maken van onze dagbesteding. Deze wordt op dit moment  
aangeboden in het steunpunt OOK Zandvoort aan de Fleming-
straat en in het Huis in ‘t Kostverloren, beide in Zandvoort. 

Voor meer informati e kunt u rechtstreeks contact opnemen 
met onze dagbesteding: telefoonnummer: 
06-43394465, email: 
dagbesteding@zorgcontact.nl

www.zorgcontact.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Herenweg Heemstede 
op de schop
Gemeente Heemstede start 
op maandag 18 februari 
met de reconstructie van 
de Herenweg fase 3. Het 
deel van de Herenweg tus-
sen de rotonde Kerklaan tot 
en met het kruispunt Van 
Merlenlaan/Herenweg is 
vanaf dan ongeveer acht 
weken afgesloten voor 
alle verkeer. Hierna wordt 
gestart met de werkzaam-
heden aan het deel tussen 
de Van Merlenlaan tot en 
met de Rijnlaan. Dit duurt 
ongeveer 11 weken. Beide 
wegdelen zijn tijdens de 
werkzaamheden volledig 
afgesloten voor het door-
gaande verkeer.

Rommelmarkt 

De zondag gehouden 
rommelmarkt in theater 
De Krocht is qua bezoe-
kersaantallen wat tegen  
gevallen. Dat kwam eigen-
lijk door het mooie zon-
nige weer: de terrassen 
in heel Zandvoort zaten  
in de middag vol met  
genietende bezoekers en 
dus was er geen tijd voor 
deze rommelmarkt. Toch 
waren de ongeveer 20 
standhouders in De Krocht  
niet echt ontevreden.  
Zij hadden veel moeite  
gedaan om hun aanbie-
dingen zo smaakvol moge-
lijk op de vele tafels in de  
zaal, op het toneel en zelfs 
in het café te rangschik-
ken. Een grote keuze was er  
voor de echte liefhebbers 
die zeer gericht toch pro-
beerden de echte koopjes 
te vinden. 

De eerste lustrumeditie 
van Culinair Zandvoort zal 
in het weekend van 28-30 
juni plaatsvinden op het 
Gasthuisplein. Enthousiaste 
horecaondernemers die 
zouden willen deelnemen 
kunnen zich tot 1 maart 
aanmelden. De voorberei-
dingen voor de 5e editie zijn 
al in volle gang. Afgelopen 
week heeft de organisatie 
een brief gestuurd naar de 
lokale restauranthouders 
met een uitnodiging tot 
aanmelding. Wanneer er 
meer inschrijvingen bin-
nenkomen dan dat er be-
schikbare plaatsen zijn, zal 
er een loting plaatsvinden. 
Iedere ondernemer heeft op 
deze manier gelijke kansen 
om deel te nemen. Heeft u 
geen uitnodiging ontvan-
gen maar zou u zich wel 
willen aanmelden? Kijk op 
www.culinair-zandvoort.nl. 
Hier vindt u het reglement 
en een inschrijfformulier.

Als een VIP over 
het circuit

Voor de 29-jarige Silvano 
Apice uit Amsterdam was 
vrijdag 8 februari een bij-
zondere dag. Samen met 
coureur Carel ter Horn heeft 
Apice, die een visuele be-
perking heeft, in een Lotus 
Elise Circuit Park Zandvoort 

Je hebt allerlei soorten veeg- en bezemmateriaal. Harde bezems en zachte, 
schrobbezems, takkenbezems, kamerbezems, heksenbezems, rolbezems, gras-
bezems, sneeuwbezems, borstels, boenders, handvegers, tafelvegers, kruimel-
dieven, reinigingskwastjes, en nog véél meer. Maar ze hebben allemaal slechts 

één doel: Troep bij elkaar vegen en afvoeren om vervolgens 
te genieten van een mooie schone leefomgeving.
Wat zegt u ervan als u in de komende dagen één van bo-
vengenoemde veeg- of bezemmaterialen ter hand neemt 
om eens een uurtje? ...half uurtje? …kwartiertje dan? …in de 
buurt van uw woning te vegen? Niet alleen de gemeente, 
maar ook uw buren zijn er zeker blij mee. 
Zo houden we samen ZANDVOORT SCHOON!?

Nieuwe bezems vegen ZANDVOORT SCHOON !? 

bedwongen. Voorafgaand 
kreeg hij in de race control 
room van het Circuit Park 
Zandvoort tekst en uitleg 
over het circuit en de dag 
werd afgesloten met een 
lunch bij restaurant De 
Lachende Zeerover. Apice 
was dolgelukkig en voelde 
zich een echte VIP. Het was 
voor hem de vervulling van 
zijn grootste wens. Hij spaart 
namelijk al jaren F1 model-
auto's en is fervent volger 
van de Formule 1 Grand 
Prix races. Mede dankzij 
Wensstichting Oppepper4all 
kwam zijn droomwens uit. 
Deze vrijwilligersorganisa-
tie vervult ultieme wensen 
van kinderen én ouderen 
met een chronische, soms 
levensbedreigende aandoe-
ning. www.oppepper4all.nl.

Strandopleiding jeugd
De strandopleiding voor de 
jeugd gaat bij de Zandvoortse 
Reddingsbrigade weer van 
start. De opleiding is voor 
jongeren tussen de 12 en 14 
jaar oud en zij leren van alles 
over de Nederlandse kustlijn, 
de gevaren voor baders en 
zwemmers, het getij en de 
bewaking op het strand. Ook 
wordt geleerd hoe een dren-
keling uit de zee kan worden 
red, vervoerd en in veiligheid 
gebracht. Er zijn drie oplei-
dingen waar aan kan worden 
deelgenomen Op zondag 28 
april wordt in de nieuwe 
kazerne van Zandvoort van 
11.00 tot 12.00 uur voorlich-
ting gegeven  over de jeugd-
opleiding aan ouders en 
jongeren. Mail voor meer in-
formatie over de opleidingen 
naar: opleidingen@zrb.info.

Gemeente Zandvoort

Johan van Gasteren geeft een demonstatie schilderen

Gezellige start Creamarkt bij Center Parcs 
In samenwerking met kunstenaars uit Zandvoort en om-
geving organiseert Center Parcs Zandvoort twee vrijdagen 
achter elkaar een ‘Creamarkt’. De eerste was afgelopen 
vrijdag en komende vrijdag vindt de tweede editie plaats. 
Zowel parkgasten als inwoners zijn van harte welkom in 
het grand café aan de Vondellaan.

door Nel Kerkman

Het doel van deze markt is 
om niet alleen de gasten van 
het park maar ook de inwo-
ners van Zandvoort kennis 
te laten maken met diverse 
kunstzinnige creaties in een 
gezellige ambiance in het 
Grand Café. 

Een goede samenwerking 
met ondernemers en inwo-
ners van Zandvoort staat 
hoog in het vaandel bij 
Center Parcs Zandvoort aan 
Zee. Het team doet er alles 
aan om zowel hun gasten 
als de inwoners van dienst te 
zijn. Naast diverse activitei-

ten zoals modeshows, Kids 
Adventure Week, een gastvrij 
onthaal voor de Rekreade zo-
mers, is nu ook de Creamarkt 
toegevoegd aan het activi-
teitenprogramma. 

Goede start
Uiteraard is het de bedoeling 
om het aantal deelnemers 
aan de creamarkt te verdub-
belen van 5 naar 10 tafels. 
De eerste aanzet voor deze 
markt is beslist de moeite 
waard om een kijkje te ne-
men én om mooie presentjes 
aan te schaffen. “Natuurlijk 
zijn er nog een paar aan-
dachtspuntjes tot verbete-
ring maar bij de eerstvolgen-

de markt zijn die opgelost”, 
verzekerde Dennis Barends, 
leisure manager van Center 
Parcs. Ook de vijf aanwezige 
kunstenaars zijn enthousiast 
over het initiatief en hopen 
dat de Creamarkt met nog 
meer deelnemers wordt 
uitgebreid. “Misschien kun-
nen we straks bij mooi weer 
naar buiten met onze tafels”, 
zegt Johan van Gasteren die 
samen met Barends de ani-
mator is. 

Divers aanbod
Van Gasteren is met een 
schilderij bezig en zit actief 
achter zijn schildersezel. Ook 
de dames van textielatelier 
Bisanpa zijn enthousiast en 
hebben een goed gevulde 
tafel met allerlei leuke en 
betaalbare textielcadeaus. 
De geweldige glas in lood 
creaties van Marc Valk zijn 
een lust voor het oog en 
samen met de glassiera-
den van dochter Cynthia is 
ook deze tafel een bezoekje 
waard. Iets verder staat 
Ciska Meijer als Crea-Cis, 
zij maakt van wegwerp-
materiaal allerlei bruikbare 
creaties en heeft kleine heb-
bedingetjes te koop. Ook de 
grote collectie fraaie siera-
den van Rina Schenk trekken 
de aandacht. 

Al met al een goede start 
die zeker een vervolg krijgt. 
In ieder geval wordt u aan-
staande vrijdag, 22 februari, 
van 18.00 tot 22.00 uur van 
harte uitgenodigd om langs 
te komen. Live muziek is aan-
wezig en de entree is gratis.

Inschrijving voor Culinair geopend
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Kostverlorenstraat 121, 2042 PE  Zandvoort
tel: 023 57 168 41
info@notarissenzandvoort.nl
www.notarissenzandvoort.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

STARTERS    OPGELET  ! UNIEKE  KANS
5  APPARTEMENTEN EN  1  PENTHOUSE IN HET CENTRUM

Zeestraat - kop Haltestraat 
  - 3 kamer appartementen
  - instap-klaar,  complete afwerking  
     badkamer en  keuken  
  - het complex is voorzien van lift en 
     videofoon-installatie
  - parkeerplaats
- Nationale  Hypotheek  Garantie    en       
starterslening  gemeente  Zandvoort  

mogelijk

T: 023-57 39 234       
www.greevenmakelaardij.nl 

T: 023-57 39 234     
www.debiase.nl 

Zaterdag 2 maart   van 12.00 tot 14.00 uur 
 U bent van harte welkom

 Gelegenheid om alles over dit project te weten en te vragen 
         aanwezig: - de architect   - de aannemer
                           - de verkopend makelaar - de hypotheekadviseur

Kom gerust langs...

Locatie: restaurant MMX  Haltestraat 13  te Zandvoort

Prijs vanaf   € 198.000,-

 
Zandvoort

 
Zandvoort

•  Dichter bij zee wonen is NU mogelijk!
•  2-kamer appartement met GARAGE;
•   Prachtig zeezicht, gelegen op de 4e verdieping
•   Woonkamer met balkon, dichte keuken;
•   Ruime garage in de onderbouw;
•   Een 2e slaapkamer creëren is mogelijk;
•   Servicekosten: € 379,- incl. voorschot stoken;

•  Woonoppervlakte ca. 75 m2.

•  Uitgebouwde eengezinswoning om zo te betrekken;
•  Voor- en achtertuin op het zuiden;
•  Royale tuingerichte woonkamer, open keuken;
•  4 slaapkamers (5 mogelijk), badkamer met ligbad 
  en douche;
•  Vrij uitzicht over plantsoentje;
•  Centraal gelegen t.o.v. van scholen, centrum en strand;
•  Tevens los te koop een garage in de Trompstraat;
•  Woonoppervlakte ca. 144 m2, perceel 167 m2.

Kromboomsveld 62 Schuitengat 57 

vraagPriJS: € 249.000,= k.k. incl. garagevraagPriJS: € 349.000,= k.k. 

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

RAAD DE STRAAT EN WIN EEN TAART!
ZIE VRIJDAGMIDDAG 16:00 UUR ONZE FACEBOOK PAGINA!

WORD ONZE HUISVRIEND op www.facebook.com/greeven-makelaardij

De CreaKTieve MaKeLaar vaN ZaNDvOOrT!  
 

Zandvoort

Nicolaas Beetslaan 20 

KiJKMOMeNT
uiTgebOuWD

feNOMeNaaL

 uiTZiCHT!

•  Familiewoning in prettige woonomgeving;
•  Voor- en royale achtertuin (Zuid!);
•  4 slaapkamers, badkamer met douche;
•  Service kosten: € 1,39 per maand;   
•  Woonoppervlakte ca. 130 m2.
Kijkmoment woensdag 27 februari a.s. om 10.00 uur. 
Minimale inkomenseis voor deze woning bedraagt met 
maximaal 2 inkomens € 2.775,= NETTO per maand.

De voorwaarden en documenten kunt u downloaden vanaf 
onze website: www.greevenmakelaardij.nl. De documenten 
kunt u tijdens het kijkmoment inleveren bij de makelaar.

HuurPriJS € 925,= Per MaaND 
excl. g/w/e en servicekosten
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De KLM Open is de komende 3 jaar weer in Zandvoort | Foto: Chris Schotanus
 

Toeristen en bewoners kunnen weer
genieten van een volle evenementenagenda

Landelijke Open dag van Zorg en Welzijn 
en NL Doet in Huis in de Duinen

De evenementenkalender van Zandvoort aan Zee staat 
voor 2013 weer bol van leuke, kleine en grote evenemen-
ten. Het evenementenseizoen begint op 23 en 24 maart 
met de Runner’s World Zandvoort Circuit Run en het  
wandelevenement ‘de 30 van Zandvoort’. 

ZorgContact organiseert op zaterdag 16 maart bij Huis 
in de Duinen een grootse markt met onder andere oude 
en nieuwe ambachten en allerlei activiteiten. Het is die  
dag de landelijke Open dag van Zorg en Welzijn en het  
valt samen met de landelijke vrijwilligersactie NL Doet op 
15 en 16 maart. 

Wethouder Belinda Görans-
son van Toerisme en Econo-
mische Zaken spreekt van 
een aantrekkelijke en ge-
varieerde evenementen-
kalender: “Zandvoort heeft 
een aantal mooie traditio-
nele evenementen zoals het 
Shantykorenfestival met het 
Stads- en Dorpsomroepers 
concours en de ijsbaan op 
het Raadhuisplein. Maar 
ook de diverse markten 

ZorgContact, waar Huis in 
de Duinen onderdeel van 
is, doet al jaren mee met de 
landelijke Open Dag van Zorg 
en Welzijn en ook met de lan-
delijke vrijwilligersactie NL 
Doet. Voorgaande jaren wer-

duizenden mensen op af 
komen, komen er een aantal 
nieuwe recreatieve fietseve-
nementen bij. Ook kunnen 
wij ons weer verheugen op 
een internationaal zand-
sculpturenfestival. In juli 
wordt er zelfs een groot 
zandsculptuur gebouwd op 
de rotonde ter hoogte van de 
ingang van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en 
Nieuw Unicum. Ook het rei-
zend theatergezelschap, de 
Karavaan, zal weer terugko-
men. En niet te vergeten, het 
internationale golftoernooi 
de KLM Open komt weer voor 
drie jaar naar Zandvoort.

Olympia’s Tour
De gemeenteraad heeft 
Olympia's Tour van de 
agenda af laten halen. De 
‘exposure’ in de landelijke 
media, die beloofd was door 
de organisatie, is in het ge-
heel niet van de grond ge-
komen en de raad voelt zich 
min of meer bekocht. Een 
meerderheid wil er van af 
maar dat zal wel een aantal  

een zorgboerderij en van alles 
te eten en drinken. Natuurlijk 
is er ook informatie beschik-
baar over het zorg- en dien-
sten aanbod, vrijwilligers-
werk en werken en leren bij 
ZorgContact. Uitgangspunt 
voor het evenement: iedereen 
is welkom. Voor het complete 
overzicht van de activiteiten 
verwijzen we naar onze web-
site: www.zorgcontact.nl

NL Doet 
Het streven is om, in het 
kader van NL Doet, op 16 
maart aanstaande zoveel 
vrijwilligers te werven dat 
1 op 1 begeleiding van be-
woners mogelijk wordt. Er 
hebben zich al aardig wat 
mensen aangemeld, waar-
onder de burgemeester van 
Zandvoort en medewerkers 
van ZorgContact, maar we 

scoren hoog. De vele auto-
sportevenementen op het 
circuit hebben natuurlijk 
veel aantrekkingskracht. Een 
van de hoogtepunten is de 
Historische GP, die ook dit 
jaar weer een parade door 
het dorp zal houden. In een 
uitgebreidere versie zelfs.”

Grote evenementen
Naast de Circuit Run en de 
30 van Zandvoort, waar vele 

den alle locaties opengesteld 
maar dit jaar hebben we ge-
kozen voor 1 groot feest op 1 
locatie, namelijk Huis in de 
Duinen. Er zal een markt wor-
den georganiseerd, met oude 
en nieuwe ambachten, er is 

(financiële) consequenties 
hebben. De zaak zal nu voor 
de rechter komen omdat 
Zandvoort al voor drie jaar 
had ‘aanbetaald’ en dat geld 
terug wil zien. “Hoe dan ook: 
dit jaar komt er sowieso geen 
Olympia's Tour in Zandvoort”, 
aldus Göransson.

Subsidie 
De wethouder benadrukt 
dat het een goede zaak is dat 
ondanks de bezuinigingen,  
financiële ondersteuning 
van evenementen door kan 
gaan. In bepaalde geval-
len verleent de gemeente 
Zandvoort en/of het Holland 
Casino Fonds subsidie voor 
evenementen en activitei-
ten die in het belang zijn 
van Zandvoort. De aanvra-
gen worden getoetst aan 
gemeentelijk beleid, zoals 
de evenementenvisie en/of 
het beleid van het Holland 
Casino Fonds. “Zo zetten we 
Zandvoort toch weer op de 
kaart, waardoor we meer 
bezoekers aantrekken”, aldus 
Göransson.

hebben nog veel meer vrij-
willigers nodig. Wilt u helpen 
onze bewoners deze dag wat 
extra aandacht te geven, dan 
kunt u zich bij Ria Winters, 
coördinator Welzijn, opgeven 
om met een van onze bewo-
ners over de markt te lopen. 
Ria is te bereiken via tele-
foonnummer 023-5103000 
of per email op: r.winters@
zorgcontact.nl.

Holland Casino Zandvoort sponsort al jaren diverse 
culturele evenementen in de regio. We komen hiermee 
tegemoet aan de filosofie ‘een steentje bijdragen aan 
de samenleving door juist ook lokaal betrokken te zijn’.  
Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat onderling contact 
met mensen van alle leeftijden wordt gestimuleerd. 
Holland Casino staat voor een goed contact tussen haar 
medewerkers en haar omgeving. Onder andere door het 
sponsoren van onderstaande evenementen wil Holland 
Casino hier een bijdrage aan leveren. 

In 2013 zal Holland Casino Zandvoort onder andere de 
volgende evenementen sponsoren:

Dorpsfeest Circuitrun
Muziekpaviljoen
Zing in Zandvoort
Muziekfestivals
Culinair Zandvoort
Dorpsomroeper
Shanty- en zeeliederenfestival
EK Zandsculpturen
Winterwonderland 
Amsterdam Beach

Wat echt fantastisch is aan de evenementen die door 
Holland Casino gesponsord worden, is het zien van een 
groot enthousiasme bij zoveel vrijwilligers. Dorpsgenoten 
en Zandvoortse ondernemers organiseren samen met de 
vrijwilligers deze evenementen.  Je ziet aan de mensen in 
het dorp hierdoor een extra grote motivatie om even een 
kijkje te nemen bij een evenement. En vervolgens daar 
weer enthousiast over te vertellen, zo krijg je al snel een 
sneeuwbaleffect aan positieve reacties. Wij zijn blij dat 
wij dit als Holland Casino mede teweeg kunnen brengen. 

Het seizoen met alle sponsorevenementen breekt alweer 
bijna aan. Ook dit jaar gaan we ervoor om het weer net zo 
enthousiast te doen als de afgelopen jaren! 

Nieuwsgierig geworden naar 
Holland Casino Zandvoort? 
Neem dan een kijkje op onze 
website www.hollandcasino.
nl voor al onze evenementen 
en de openingstijden.

SponSoring

Uit de hoek van 
de ondernemerS

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de onder-
nemers mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de voorzit-
ters van de diverse ondernemersverenigingen, de bedrijfs-
contactfunctionaris en de centrummanager. Deze week 
vertelt Karen Ruigrok, Assistent Manager Marketing & Sales 
van Holland Casino Zandvoort, over de culturele evenemen-
ten die door Holland Casino worden gesponsord.

Karen Ruigrok
Assistent Manager Marketing & Sales
Holland Casino Zandvoort

(Advertorial)
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WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

t/m 12 jr.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

belastingaangiften / fiscale adviezen
administraties / boekhoudingen • jaarrekeningen 

Heeft u een leuke 
klantenactie bedacHt?

Informeer eens naar onze 
advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 
06-43429783 (Letty van den Brand)



Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Koffie & Broodjeshuis Sheila's - Gasthuisplein 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zandkorrel

Bestel nu de 
ZandvoortPas 2013

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten envelop, voeg het bedrag (contant) toe  
en geef deze af bij:
• Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
• Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres + huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. 
Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij 
u thuis bezorgd. Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op 
een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij de nieuwe 
collectie lampenvoeten en 

lampenkappen binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

Bij aankoop van kaas
gratis proefcupje

Mojo olijven
malse ierse 

RuNDER BRAADlAPPEN
kilo € 9,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand februari voor Pashouders:

Nu met Zandvoort Pas;
ONtsPaNNiNgs
massage

www.Praktijkixchel.Nl

wellNessPraktijk

10%
kortin

g

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Openingstijden: 
Ma t/m vrij 07.30-17.30 uur • Za & zo 10.30-17.30 uur
Gasthuisplein 9 - Zandvoort • Tel. 023-7433706 

Op vertoon van de ZandvoortPas
2e kopje koffie altijd gratis!

10% korting 
Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

PERSONAL TRAINING  & 
SMALL GROUP TRAINING

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor pashouders: fles huiswijn voor € 13,50 (i.p.v. € 15,50)
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Tel. 023-532 2010
maandag t/m vrijdag 10.00-14.00 uur

Vanaf vrijdag 22 februari
zijn wij weer geopend en bent u 

dus weer van harte welkom

Deze week: 
Drie gangen proeverij
van onze nieuwe kaart 

voor € 24,50 p.p.

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl
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Foto ‘De Zuidas’ gemaakt door Udo Geisler

Trio Amabile bracht een origineel repertoire

Fototentoonstelling in Stopera Amsterdam

Tedere  Trio Amabile verdiende meer publiek

De spectaculaire fotowerken op groot formaat van de Zandvoortse kunstenaar Udo Geis-
ler worden van 18 februari tot en met 29 maart in de Stopera, Amstel 1 in Amsterdam, 
tentoongesteld. De tentoonstelling is een selectie uit zijn werk van afgelopen anderhalf 
jaar en zijn gemaakt in de ‘Zuidas’ in Amsterdam. De fototentoonstelling is een zoektocht 
naar de wisselwerking tussen de mens(en) en de publieke ruimte. 

Kwam het door het mooie weer, dan wel de wereldkampi-
oenschappen schaatsen of de onbekendheid van het vrij 
recent, in 2011, opgerichte Trio Amabile, dat de Protestantse 
kerk afgelopen zondag zo matig bezet was? De wegblijvers 
hebben echt ongelijk gehad, want het trio deed de naam 
Amabile (= liefelijk, teder) volledig eer aan.

door Nel Kerkman

Udo Geisler werd in Duits-
land geboren en groeide 
op in Berlijn. Na zijn studie 

Sannie de Jongh (fluit), Nuno 
Malajuwara (altviool) en 
Simon Stelling (piano) leg-
gen zich voornamelijk toe 
op muziek van rond 1900 
met als centraal thema 
‘muzikale natuurmomen-
ten’. Het bijzondere is tevens 
dat zij werken uitvoeren van 
voor de meeste mensen 

fotografie heeft hij verschil-
lende internationale work-
shops gevolgd bij bekende 
fotografen zoals Franco 
Fontana, Duane Michals en 

vrij onbekende componis-
ten. Zo werd het concert 
geopend met een drietal 
werken van de Amerikaanse 
componist Arthur Foote 
(1853-1937), Sarabande en 
Rigaudon, geïnspireerd op 
een Provençaalse volksdans 
en een weemoedige noc-
turne. Hierna werd een werk 

BOEKRECENSIE 
door Nel Kerkman

De Ruifels, 
een Zandvoortse familiekroniek
Na zijn eerste biografische boekwerkje over de beroem-
de Zandvoortse dwerg Simon Jane Paap, heeft Huibert  
Willem van der Heijden nu, twee jaar later, een ander 
boek geschreven. Dit keer is het een familiekroniek 
over alle afstammelingen met de bijnaam ‘de Ruifels’. 

Behalve over de fa-
milie heeft Van der 
Heijden ook een stuk 
Zandvoortse geschie-
denis in de kroniek 
geschreven, al dan 
niet in relatie tot zijn 
familie. Het boek 
draagt in het alge-
meen ook bij aan 
het verkrijgen van 
kennis over het 
oude vissersdorp 
door de jaren heen.

Het onderzoek naar de Zandvoortse familie van Huibert 
Willem van der Heijden begon in 2001 met enkele foto’s 
en krantenartikelen uit de nalatenschap van een oom. 
Wat aanvankelijk een eerbetoon aan zijn overgrootmoe-
der Maartje van Mengs de Ruifel zou worden, kreeg later 
een andere wending. Gaandeweg ontstond er een fami-
liekroniek over alle afstammelingen van de grootvader 
van ‘opoe’ Maartje, genaamd Arie Zwemmer, die als eer-
ste de bijnaam ‘de Ruifel’ kreeg. Zijn levensgeschiedenis, 
voor zover te achterhalen, is beschreven en ook die van 
zijn dochter Mengs, die de bijnaam ‘de Ruifel’ ook droeg. 

Tante Pie
In de kroniek wordt onder meer beschreven hoe Mengs 
de Ruifel als "vischlooper" eind 19e eeuw met bot en 
zeiger op de rug naar Haarlem liep en met de trek-
schuit naar Amsterdam ging. Daar ventte ze de vis uit 
en nam allerlei goederen, waaronder luxe textielstof-
fen en ondergoed mee terug naar Zandvoort. Deze 
goederen hing ze vervolgens heel eenvoudig voor het 
raam in de voorkamer. Op deze manier zette zij een 
bescheiden textielhandel op. Haar dochter Maartje 
nam deze winkel in 1900 over en behalve het werk in 
haar manufacturenzaak, deed ze als sociaal voelende 
vrouw in stilte veel goeds in de kring van de minder 
bedeelden in Zandvoort. Zij was een van de laatste 
vrouwen in Zandvoort die 's zondags nog in traditio-
nele Zandvoortse klederdracht en met ‘kap’ op naar de 
kerk ging. Haar dochter Petronella, beter bekend als 
‘tante Pie’, werd de derde vrouw in lijn die deze winkel 
runde. In 1963 adverteerde dezelfde winkel nog met 
de naam ‘Manufacturen Van Der Veld-Schuiten’ aan de 
Kruisstraat 12. Maartjes enige zoon Piet ‘Picollo’ van der 
Veld volgde in de voetsporen van zijn vader Bert, de land-
man met de bijnaam ‘de Klerk’ en stond aan het begin 
van het bekende Zandvoortse transportbedrijf.

Het boekwerk kost € 17,95 en is te bestellen via de uit-
gever: www.shopmybook.com (ISBN: 9781616273798)

Alex Webb. In 1978 vestigde 
hij zich in Nederland. Sinds 
2010 is Geisler voorzitter van 
de Vereniging Beeldende 
Kunste naars Zand voort en 

van de in Venezuela geboren 
Franse componist Reynaldo 
Hahn (1874-1947) uitgevoerd 
met een mooie fluitsolo 
als start. Sannie de Jongh 
speelde werkelijk zeer fraai 
en het was een genoegen 
om haar te horen. Violiste 
Nuno Malajuwara kwam 
tot haar recht in het Menuet 
voor altviool en piano van 
Claude Debussy (1862-1918) 
met krachtig spel, waarbij 
de donkerbruine toon van 
haar viool goed tot uiting 
kwam. Simon Stelling, die 
wij kennen als dirigent van 
het Alphens Kamerkoor 
Cantabile, verraste met bij-
zonder sterk pianospel. Dat 
was vooral goed te horen in 
het door hem zelf gecompo-
neerde ‘Februari’. Het stuk 
staat nog niet op papier, 
maar als dat wel het geval is, 
kan de naam beter gewijzigd 
worden in ‘Novemberstorm’. 
Wat een power en improvi-
satie!

Voor de pauze werd het pu-
bliek nog verwend door een 
viertal muzikale scènes van 
de hand van de Française 

tevens is hij ere voorzitter 
van de Nafva (Neder landse 
Amateur Foto grafen Vereni-
ging).

Decor en figuranten
De Zuidas in Amsterdam is 
een internationale toploca-
tie voor wonen, werken en 
recreëren, op enkele minuten 
van Schiphol. De moderne 
architectuur van de Zuidas 
met staal, beton en spiegel-
glas vormt het decor voor 
het theater van het, zakelijke, 
leven met al zijn complexi-
teit. Het centrum levert ook 
het decor waar de mens vaak 
figurant is. Geisler heeft het 
decor van de Zuidas, kleurrijk 
en strak van lijn, en de figu-
ranten knap gevangen met 
zijn fotolens; het geeft de 
toeschouwer stof tot naden-
ken. Zijn gelijknamige boek 
met meer dan 50 foto’s is 
verkrijgbaar bij www.blurb.
com/bookstore. 

Mélanie Bonis (1858-1937). Zij 
heeft ruim 300 werken ge-
componeerd en deze ‘Scènes 
de la forêt’ spraken echt tot 
de verbeelding. Het was 
fantastische muziek, heel 
divers, met opkomende zon 
en kwinkelerende vogels tot 
verstilde delen en krachtige 
jachttaferelen. Een juweeltje. 

Na twee karaktervolle mini-
atuurstukjes van de Noorse 
componist Edward Grieg 
werd dit  mooie concert afge-
sloten met ‘Trois Aquarelles’ 
van Philippe Gaubert (1879-
1941). Oorspronkelijk was dit 
werk geschreven voor fluit, 
piano en cello, maar het 
arrangement voor altviool 
pakte heel goed uit. Heel 
‘waterachtige’ klanken in ‘Par 
un clair matin’, afgewisseld 
met rustige tonen in de ‘Soir 
d’automne’ (herfstavond) 
zorgden in de  Sérenade voor 
een waardig einde.

Het volgende concert con-
cert van stichting Classic 
Concerts is op 17 maart, dan 
treedt het Hoorns Byzantijns 
Mannenkoor op.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Het Pakhuis
De leukste 

kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Gespecialiseerd 

in Porsche en 
4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

Voor uw APK, 
alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, 

Zandvoort 
023-5713919 

of 0653231754
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it 

lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 
of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

Te huur: garagebox 
in De Schelp. 

€ 135 per maand. 
Tel. 06-24220366

.........................................................
Bouw- en 

renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort). 

Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren,  
timmerwerk, 

badkamers en keukens. 
Kunststof kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit tegen 
Poolse prijzen!

Tel. 06-44875212
.........................................................

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Voor een pedicure behan-
deling waarin u de baas 

blijft over uw voeten en die 
gespecialiseerd is in 
het verwijderen van 
pijnlijke likdoorns, 

eeltpitten en/of ingegroeide
nagels gaat u naar 

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

KNRM Zandvoort 
zoekt ca. 20 

stevige klapstoelen. 
Wie heeft ze staan? 

We komen ze 
graag ophalen. 

Info: 06-20003427
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet (*vergoed 
door zorgverzekering) 

.........................................................
Nieuwste model 
zonnebank met 

lichaamskoeling, gezichts-
koeling, lichttherapie, 

aromatherapie, verneveling, 
gezichtsbruiner, heer-

lijke muziek (meerdere 
keuzes) en aansluiting 

voor uw eigen iPod. 
€ 0,80 p/min.

Slender You Zandvoort, 
Hogeweg 56A, 

tel. 06-19413733
.........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Behang- en 

schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................
Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en 

onderhoud. 
Tevens reparatie 

straatwerk. 
023-5353591 

of 06-22209568

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, maar 
omlaag met de prijs! 

Basisbeh. sch.maken + 
nagels knippen + eelt 

verwijderen+evt. likdoorns 
weghalen+creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info: 5734944 

of 06-50203097
.........................................................  

Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

.........................................................
Gezocht: 

stalling voor camper 
(binnen), 

hoog 3m. - lang 7m. 
Tel. 06-28024134

Nieuwsgierig 
naar onze 

"SKiP-natuurlijk" 
kinderopvang? 

Iedere vrijdagmiddag 
van 13.00-17.00 uur 

open huis 
op Pippeloentje. 

Kom eens 
vrijblijvend langs 

voor een kijkje! 
www.pippeloentje-pluk.nl 

.........................................................
Nu bouwen, 
later betalen
Wilt u graag 

verbouwen maar heeft 
u niet direct het 
benodigde geld?

Wij denken met u mee.
Bekijk onze website 

ook eens!
beijenbouw.nl

06-30535328 voor info

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.371 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon
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Weer

Temperatuur

Max 2 1-2 2-3 3

Min -3 -4 -4 -2

Zon 35% 35% 55% 30%

Neerslag 15% 15% 20% 55%  

Wind ono. 4  ono. 4-5 no. 4 no. 4

Best wel winterse 
februariweek

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Lenteliefhebbers moeten in 
ieder geval tot begin maart 
geduld hebben, want het 
wordt nog wat kouder, juist 
in het tweede gedeelte van 
deze week. Tot in het aan-
staande weekend blijft het 
met name in de nachten 
flink vriezen, terwijl het kwik 
overdag iets boven het vries-
punt uitkomt in Zandvoort. 

De doorstaande ooster 
(soms vrij krachtig, 5) maakt 
het extra gevoelskoud dezer 
dagen. Mocht die wind wat 
gaan luwen in de nachten 
en het klaart goed uit, dan 
kan het koud worden met 
laagste minima tot bij de -5 
of -6 graden tegen de vroe-
ge ochtend. Het aandeel zon 
is vooralsnog mondjesmaat, 
maar tegen het weekend, 
als de luchtaanvoer tijdelijk 
wat droger wordt, kan de 
zon er meer bij gaan komen. 
Een zo goed als helder dag-
deel is dan zeker mogelijk.

Ook tijdens de rest van deze 
week is een stevig hogedruk-
gebied boven Scandinavië 
nog weersbepalend en teza-
men met lagere druk boven 
het centrale deel van Europa 
wordt een stevige ooste-
lijke stroming in stand ge-
houden. Die oostenwinden 
blijven voortdurend koude 

en droge lucht aanvoeren 
vanuit de winterse bronge-
bieden stroomopwaarts. Op 
zondag is er een kleine kans 
op wat sneeuw. 

De fase tussen half en eind 
februari was niet zelden de 
allerkoudste periode van 
de winter in het verleden. 
Neem bijvoorbeeld de ja-
ren 1985 en 1986 toen de 
elfstedentochten (toen kon 
dat nog…) in beide jaren na 
de twintigste februari wer-
den verreden. Over schaat-
sen gesproken, heel mis-
schien lukt dat ook in de 
Kennemerduinen komende 
zondag en dan op een on-
diep duinmeertje.

Rond de maandwisseling 
verdwijnt het hogedrukge-
bied geleidelijk van de kaar-
ten en probeert zachtere 
lucht via het zuidwesten op 
te dringen. Tot in Frankrijk 
geraakt deze lenteachtige 
luchtsoort. Daar zou het 
al bijna 15 graden kunnen 
worden begin maart, maar 
of Nederland er dan ook al 
van gaat profiteren?

Meer info via www.weer-
primeur.nl of via 0900-
1234554.   

weerman Marc Putto

Veel mensen hebben de lente al een beetje in hun hoofd 
en dat is ook niet zo verwonderlijk na een tamelijk win-
terse winter dit seizoen. Ook de dagelijks toenemende 
daglengte speelt een rol bij het opkomende lentegevoel en 
met name is dat ook bij de vogels het geval die soms al hun 
hoogste lied zingen bij het ochtendkrieken.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Vernieuwde Febo Zandvoort 
deelt gratis frites uit

Feestelijke opening bij
verhuisde De Boomhut

Komende zaterdag 23 februari  heropent de FEBO vestiging 
op het Kerkplein haar deuren.  De afgelopen weken is de 
vestiging compleet verbouwd. Van vloer tot plafond en 
van automatiek tot bakwand.

Voor de ondernemers de ge-
broeders Slag en Mimoun 
Abdellaoui, tevens onder-
nemers van cafetaria Het 
Plein op het Kerkplein, gaat 
een lang gekoesterde wens 
in vervulling. "Met deze 
verbouwing spelen we ook 
in op het Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. 
We maken namelijk gebruik 
van LED-verlichting, er wordt 
met energiezuinige bakwan-
den gewerkt  en de warmte 
vanuit het afzuigsysteem 
wordt weer teruggewon-
nen om de vestiging te ver-
warmen”, aldus Abdellaoui, 
die de vernieuwde FEBO 
een echte aanwinst voor 
Zandvoort noemt.

Acties
De eerste weken zullen vol-
komen in het teken staan 
van de heropening, met 
een aantal fantastische ac-
ties.  Zo zal op zaterdag 23 
februari van 12.00 tot 15.00 
uur gratis puntzakken frites 
worden uitgedeeld bij FEBO 
Zandvoort. Van 24 t/m 27  
februari zijn alle snacks maar 
€ 1 en van 28 februari t/m 
6 maart is een kipburger of 
grillburger maar € 1,50. Tot 
slot kan iedereen van 7 t/m 
13 maart een milkshake of 
oubliehoorn komen halen 
voor slechts € 1. Reden ge-
noeg dus om binnenkort de 
vernieuwde FEBO vestiging 
eens te gaan bekijken!

Dier van de Week
Lucky en Siem is een geweldig leuk stel! De hon-
den zijn erg aan elkaar gehecht en zijn dan ook op zoek 
naar een huis waar ze gezellig samen kunnen wonen. 
Ze zijn erg actief en houden van een stevige wandeling 
op het strand of in de duinen. Aan de lijn lopen vinden 
ze erg moeilijk en ze trekken dan erg; hier mag nog wel 
wat extra aandacht aan worden besteed. Ze kunnen het 
niet met alle honden even goed  vinden en kunnen nog 
weleens chagerijnig reageren. Maar een oplettende baas 
heeft dit snel in de gaten en kan dat prima onder controle 
houden. Ze zijn niet zo gek op katten en kleine kinderen 
vinden ze een beetje eng. Een huis voor hen alleen zou 
daarom het beste zijn. 

Bent u al gevallen voor dit heerlijke stel? 
Kom dan snel eens langs om kennis met ze te maken. 
Ze wachten al op u! 
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. 
Geopend van maandag t/m 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Tel. 5713888
Internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

De Boomhut in de nieuwe locatie

Op woensdag 27 februari is de feestelijke opening van de 
buitenschoolse opvang de Boomhut. Iedereen is welkom 
om tussen 13.00 en 15.00 uur een kijkje te komen nemen 
op het sinds 15 december in gebruik genomen nieuwe 
adres J.P. Thijsseweg 24. Santekraampie komt en voor ieder 
kind is er een leuke attentie maar op=op. 

De Boomhut was tot 
voor kort gevestigd naast 
Pluspunt in Nieuw Noord, 
maar is nu dus verplaatst 
naar De Golf, waar ook de 
Nicolaas- en Duinroosschool 
gevestigd zijn. Dat betekent 
niet alleen dat de omgeving 
voor de meeste kinderen al 
heel vertrouwd is, maar ook 
dat zij gebruik kunnen ma-
ken van de gymzaal en de 
veilige speelplaats. 

De Boomhut staat voor goe-
de verzorgde kinderopvang 
met deskundige en gemo-
tiveerde medewerkers. Zo 
is er een voorschoolse op-
vang tijdens schoolweken 
van maandag tot en met 
vrijdag tussen 07.30 en 
08.30 uur. Hiervoor wordt 
nog iemand met een peda-
gogische achtergrond voor 
minimaal 1 dag in de week 
gezocht; heeft u interesse, 
neem dan contact op met de 
administratie, tel. 5740340 
of 5740341. 

De naschoolse opvang staat 
van 14.45 tot 18.30 uur open 
voor alle kinderen tussen 
de 4 en 12 jaar. Er is een vast 
ritme: tot 15.30 uur kunnen 
de kinderen even ‘bijkomen’, 
daarna plassen en handen 
wassen want de hygiëne 

staat hoog in het vaandel 
en fruit eten. Weer of geen 
weer, zomer en winter: alle 
kinderen gaan aansluitend 
verplicht 15 minuten naar 
buiten, tenzij het erg ex-
treem weer is. 

Er wordt tevens gewerkt 
met opvang op maat: zo 
kunt u kiezen uit een volle-
dige opvang van 51 weken 
per jaar (inclusief vakantie-
dagen en studiedagservice), 
een 40-weken contract, een 
vakantiecontract of ‘inkoop’ 
van losse uren per maand. 
Alles is mogelijk om de voor 
u en uw kind beste regeling 
te realiseren. 

En dan is er voor alle leerlin-
gen van de groepen 7 en 8 
nog de chill-out ruimte, een 
soort jeugdhonk, dat elke 
dinsdag en donderdag van 
15.00 tot 17.00 uur geopend 
is. Daar kunnen ze met leef-
tijdgenoten allerlei activitei-
ten ondernemen, maar ook 
kunnen ze eventueel bij een 
gekwalificeerde leidster ‘hun 
ei kwijt’.

Bij de Boomhut komen kin-
deren op de eerste plaats! 
Meer informatie vindt u op 
www.deboomhutzandvoort.
nl.
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst in beginsel 
niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In 
geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift 
van het beroepschrift.

-  Kostverlorenstraat 24, kappen van zes bomen in de achter-
tuin, verzonden 14 februari 2013, 2013-VV-007.

-  Zr.D.Bronderstraat 25, aanleggen van een inrit-uitweg, ver-
zonden 14 februari 2013, 2012-VV-133.

-  Strandafgang Paulus Loot 1 (t.o. Boulevard Paulus Loot 57), 
plaatsen seizoensgebonden strandpaviljoen, verzonden 14 
februari 2013, 2012-VV-136.

Bentveld
-  Westerduinweg 34, kappen van tien bomen rondom het  

huis, verzonden 14 februari 2013, 2012-VV-143
-  Zandvoortselaan 341, kappen van een boom op erfafschei-

ding, verzonden 14 februari 2013, 2012-VV-144.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met 
vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief 
aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kun-
nen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal 
een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort 
op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u 
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitge-
breide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar 
beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen die ziens-
wijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit  kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 

Gemeentelijke publicatie week 8 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 7 en de 
verdere in week 7 door het college genomen besluiten zijn in 
week 8 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Strandafgang De Favauge 15, uitbreiden strandpaviljoen, 

ingekomen 11 februari 2013, 2013-VV-014.
-  Strandafgang Zuiderduin 2, uitbreiden strandpaviljoen, 

ingekomen 13 februari 2013, 2013-VV-015.
-  Dr.C.A.Gerkestraat 46 rd, vervangen kozijn en dakterras 

vervangen voor dakkapel, ingekomen 14 februari 2013, 2013-
VV-017.

-  Strandafgang De Favauge 16, plaatsen trouwkapel, ingeko-
men 15 februari 2013, 2013-VV-018.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Van Leeuwenhoekstraat 2, kappen van twee bomen in 

voortuin, verzonden 14 februari 2013, 2013-VV-001.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donder -
dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

  U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiter-
aard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak 
maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Oomstee wint twee keer overtuigend
Hettie Wisker, Ton Hendriks en Jeroen v.d. Bos scoorden 
voor hun teams de volle 6-puntenwinst in uitwedstrijden 
tegen Westerhout 1 en De Hoek 2. Beide wedstrijden wer-
den royaal met 13-6 gewonnen.

3 maal een carambole kon 
produceren.  Een uitermate 
belangrijke overwinning 
waarmee het team nu met 
141 wedstrijdpunten de derde 
plaats in de poule bezet.

Ook team 2 deed het goed. 
Kopman Henk v.d. Linden van 
het eerste team kon niet voor-

Hettie Wisker was tegen De 
Hoek 2 het beste op dreef. 
In 15 en 21 beurten gaf zij 
haar tegenstander geen en-
kele kans en haalde de volle 
winst binnen. Edwin en Ton 
Ariesen wisten ieder ook een 
partij winnend af te sluiten 

komen dat zijn tegenstander 
van Westerhout tweemaal, 

biljarten

zodat ook hier de einduitslag 
een vrolijke stand van 13-6 te 
zien gaf. Het is de vraag of dit 
team, met nog vier wedstrij-
den te gaan, nog een plaatsje 
bij de beste vier kan bereiken 
voor deelname aan de na-
competitie.

in 18 respectievelijk 16 beur-
ten, met de winst aan de 
haal ging. Jeroen v.d. Bos liet 
zijn tegenstander in 22 en 18 
beurten achter zich. Ook Ton 
Hendriks maakte korte met-
ten met zijn opponent die 
in 22 en 18 beurten slechts 
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Winst ondanks slechte wedstrijdBenauwd gelijkspel SV Zandvoort

Komend weekend staat in het teken 
van de Short Rally op Circuit Park Zandvoort

Dennis van de Laar in Europese Formula 3 

De heren van The Lions hebben zaterdag nipt gewonnen 
van de reserves van Spaarndam. Onze plaatsgenoten had-
den het een stuk moeilijker dan vorige week, toen zij een 
eenvoudige zege behaalden tegen hetzelfde Spaarndam. 
Uiteindelijk werd de wedstrijd toch nog met 66-60 win-
nend afgesloten.

SV Zandvoort heeft vorige week zaterdag in Amsterdam 
ternauwernood gelijk gespeeld tegen DVVA. Zandvoort 
leidde lange tijd maar moest toch in de tweede helft een 
achterstand accepteren. Die werd in de allerlaatste minuut 
alsnog weggewerkt door matchwinnaar Kas de Vries.

Na twee succesvol gehouden Short Rally's, keert het  
evenement ook dit jaar weer terug op het Zandvoortse  
circuit. In 2011 is dit evenement voor het eerst op het circuit  
te zien geweest, waarbij het duo Coen Vink en Lisette  
Bakker wisten te winnen.

Het FIA Formula 3 European Championship is een belang-
rijke kweekvijver voor jonge getalenteerde coureurs. Zand-
voorter Dennis van der Laar racet dit seizoen binnen dit 
hoog aangeschreven pan-Europese kampioenschap voor 
het Van Amersfoort Racing team. 

Het was min of meer ‘armoe 
troef’, zaterdag in de Korver 
Sporthal. Veel Lions-spelers 
haalden hun normale ni-
veau niet waardoor er een 
vervelende wedstrijd ont-
stond. Traag, slecht verdedi-
gen, nauwelijks in staat om 
een behoorlijke aanval op 

DVVA is niet de eerste de 
beste vereniging in de 2e 
klasse. Ze zijn de ‘Heintje 
Davids’ van die 2e klasse en 
zijn regelmatig gepromo-
veerd en het jaar erop weer 
gedegradeerd. Zo ook het af-
gelopen seizoen waardoor ze 
nu weer tegenstanders van 
Zandvoort zijn.

Zandvoort begon uitstekend 
aan de wedstrijd en had in 
de eerste helft het beste van 

Ook in de tweede editie was 
het duo succesvol met de 
Subaru Impreza. Toch heeft 
Vink lang nagedacht of hij 
dit jaar opnieuw zou starten. 

Het FIA Formula 3 European 
Championship staat aan de 
vooravond van een bijzon-
der sterk seizoen. Eén van 

te zetten, het was echt niet 
des Lions. Woordvoerder 
Sander Verboom zag het als 
volgt: “Wij wisten na vorige 
week dat de tegenstander 
een snel, maar qua lengte 
een klein team was, dus de 
tactiek was opnieuw om de 
lange mannen op te zoeken. 

het spel. Dat kwam in de 
20e minuut tot uitdrukking 
door een mooi doelpunt van 
Michael Kuijl die de schit-
terende pass van Nigel Berg 
goed verwerkte. Het was 
echter het enige wapenfeit 
in de eerste helft. Na de thee 
was het omgekeerd. DVVA 
kreeg de overhand en onder 
andere door een eigen doel-
punt stond Zandvoort zo-
maar opeens op achterstand. 
Zandvoort voerde de druk op 

De wisselbeker is echter te 
mooi om weer in te leveren, 
dus heeft hij besloten om sa-
men met Bakker te gaan voor 
‘de triple’. In dat geval mag  

de belangrijkste doelen van 
de FIA is om jonge rijders 
via deze klasse handvatten 
te geven voor hun carrière 

basketbalvoetbal

autosport

autosport

Maar in tegenstelling tot 
vorige week waren wij niet 
scherp. Veel passes kwamen 
niet aan en als ze al aan kwa-
men leidde de schotpoging 
vaak niet tot een score. Dit 
was echt een wedstrijd die 
wij graag snel willen verge-
ten.” Topscores Lions: Niels 
Crabbendam: 23, Ron v.d. 
Meij: 16 en Robert ten Pierik 
10 punten.

Komende zaterdag speelt 
het herenteam in de Korver 
Sporthal tegen Lake City 
Players. 

 

het Amsterdamse doel hoog 
op maar het leek niet te luk-
ken. Tot de allerlaatste mi-
nuut. Op aangeven van Paul 
v.d. Oord kon Kas de Vries, 
nota bene een van de klein-
ste spelers in de Zandvoortse 
selectie, zijn hoofd tegen het 
leer krijgen. De DVVA-goalie 
had hierop geen respons 
waardoor de 2-2 eindstand 
op het bord kwam te staan. 
Door deze uitslag en die van 
de overige wedstrijden zakt 
SV Zandvoort echter naar 
de negende plaats en moet 
het waken om niet verder af 
te zakken. Nacompetitie om 
degradatie te voorkomen 
zou dan zomaar op kunnen 
duiken.

Komende zaterdag speelt 
SV Zandvoort thuis te-
gen ZOB dat zaterdag in 
eigen huis met 2-1 won. 
Overige uitslagen: Overbos 
– Monnickendam: 2-4; WV-
HEDW – NFC: 7-0; Haarlem/
Kennemerland – AFC: 0-4, de 
andere wedstrijden werden 
afgelast. 

Vink de beker houden.

De totale trajectlengte van 
alle klassementsproeven bij 
elkaar is 55 kilometer. In de 
proeven zijn bijvoorbeeld de 
Tarzanbocht, het Scheivlak 
en de Arie Luyendijkbocht 
opgenomen. Verder ma-
ken de rallyrijders en hun 
navigators een uitstapje 
langs de onverharde paden 
die deel uit maken van het 
evenemententerrein van de 
racepiste. Tijdens de rally ziet 
het publiek enkele wagens 
uit de World Rally Cars, zoals 
een BMW M3, een Nissan 
350 of een Peugeot 205R. De 
61 ingeschreven deelnemers 
starten om 11.30 uur met de 
eerste klassementsproef. De 
entree is gratis.

richting de Formule 1. 

Van Amersfoort Racing 
heeft veel vertrouwen in 
Dennis van de Laar. Het 
Zandvoortse racetalent de-
buteerde afgelopen seizoen 
in de Formule 3 en behaalde 
meteen twee pole positions. 
"Het is een geweldige uitda-
ging voor mij om te strijden 
tegen de beste F3-coureurs 
van de wereld. Ik pak de 
handschoen gretig op en 
heb het volste vertrou-
wen in een goede afloop. 
Afgelopen jaar heb ik veel 
geleerd en die ervaring hoop 
ik toe te kunnen passen in 
het EK”, aldus Dennis van 
de Laar. De kalender omvat 
10 races, waarvan een op 28 
september op Circuit Park 
Zandvoort.

Dennis vd Laar in de F3 | Foto: PR

Coen Vink in de Subaru | Foto: Chris Schotanus

Actie van Max Aardewerk

adverteerders

Club Nautique 
De Klussenier Willem Punt
Dorsman Assurantiën
FEBO Zandvoort 
Greeven, Makelaardij o.g.
Haar
Lunchbreek 
Onel Window Dressings
ONS paviljoen 11
Pluspunt
PvdA

Op alfabetische volgorde: 
Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

Remo De Biase Architecten
Stichting Nieuw Unicum
Tand Prothese Zandvoort
Tati Atria
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Yanks
Zandvoorts Museum
ZorgContact
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Zie onze advertentie op de achterpagina 

7 11Actueel Cultuur Verleden Sport
Jerry Kramer strijdt
voor eerlijke  
huurkortingen

Belcantoconcert in
theater De Krocht
was bijzonder

De Wurf: al
65 jaar folklore
in Zandvoort

Ondanks de kou 
veel belangstelling 
Circuit ShortRally

9e jaargang • week 09
28 februari 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

19 23

6 weken geen 
verwarming

‘Ach het is bijna voorjaar, 
dan lost het probleem 

zich vanzelf op’

De Mannetjes

 Brigitte van Eig en dochter Mandy zitten al weken in de kou

Tijdens de koude periode van zes weken geleden meld-
de de Zandvoortse Courant dat twee huishoudens een 
weekend lang verstoken waren van warmte door een 
defecte CV ketel in hun flatwoning van De Key. Onder-
houdsbedrijf Feenstra was binnen dat weekend niet bij 
machte om een repartie uit te voeren. Bij één huisgezin 
is het na het weekend alsnog gelukt maar het andere 
gezin zit nu, zes weken later, nog steeds in de kou.

Al weken in de kou

Woonstichting De Key zegt 
dat ze het geval bij Feenstra 
hebben aangekaart maar 
vooralsnog zitten Brigitte 
van Eig en haar dochter van 
12 al zes weken in de kou. Van 
Eig heeft al diverse keren 
contact gehad met zowel De 
Key als met firma Feenstra. 

Namens De Key mailde ge-
biedsbeheerder Thijs van der 
Meulen haar het volgende: 
“Ik ben van mening dat De 
Key uw klachten serieus 
en correct heeft behan-
deld. Het onderhoud aan 
de Cv-installaties wordt in 

opdracht van De Key door 
Feenstra uitgevoerd. Wij zijn 
van mening dat Feenstra 
een professioneel bedrijf is 
waar vakkundige mensen 
werken. In uw geval heeft 
correcte reparatie wellicht 
te lang geduurd en dat is 
voor u een vervelende zaak. 
Daarom hebben wij Feenstra 
aangegeven contact met u 
te zoeken en de overlast en 
vervolgschade die u hebt on-
dervonden met u te bespre-
ken en tot een snelle en cor-
recte oplossing te komen.” 

6 maart, Blauwe Tram:
vervolg Ronde tafel over participatie. 

Kom (met ideeën)! 
Zie aparte advertentie in dit blad

Gemeente ZandvoortHaltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

SEA OPTIEK declareert 
(indien gewenst) voortaan 

uw ziektekostenvergoeding 
rechtstreeks!! Uw vergoeding 

wordt dan direct van uw 
factuur afgetrokken en zo kan 

het zijn dat u (bijna) niets 
hoeft te betalen voor uw 

nieuwe bril, glazen of lenzen!
Laat ook uw vergoeding door 

ons nakijken en profiteer!

VVV Zandvoort, initiatiefnemer van de Kids Adventure Week, kijkt terug op een zeer 
geslaagde 2e editie van deze themaweek waarin alles draaide om de kinderen. Na de 
succesvolle editie in 2012, zag de organisatie dit jaar een groei in enthousiasme, zowel 
bij de deelnemers als bij de ondernemers. 

Slippen met een auto tijdens de Kids Adventure Week | Foto: Chris Schotanus

Deze laatste groep speelt een 
grote rol bij de invulling van 
de Kids Adventure Week, zo-
wel bij de activiteiten als bij 
de acties op de stempelkaart. 
Lana Lemmens, directeur 
van VVV Zandvoort spreekt 
ook haar speciale dank uit 
naar de vele vrijwilligers 
van de Rekreade, Stichting 
Wandel4daagse, Timmerdorp 

Zandvoort en radio ZFM, die 
diverse succesvolle activitei-
ten hebben geïnitieerd en 
georganiseerd.

In het afsluitende weekend 
konden de kinderen op za-
terdag kennis maken met 
BMW Driving Experience 
Slotemakers. In een van de 
BMW's van de anti-slipschool 

beleefden zij wat autorijden 
nu echt inhoudt. Sommige 
kinderen konden soms am-
per naar buiten kijken, zo 
klein waren ze nog. Maar ze 
stapten allemaal met een 
hele grote glimlach uit de 
auto, nadat ze een aantal 
slippers en spinners met één 
van de instructeurs hadden 
gemaakt. 

Zondag was de laatste dag 
en ook tijdens die dag gaf 
de Kinderburgemeester van 
Zandvoort, Jacky Huijben, 

acte de présence. Zij nam 
deel aan een workshop ‘glas-
fusion’ die kunstenares Ellen 
Kuijl in haar atelier aan het 
Schelpenplein organiseerde. 
De kinderen mochten onder 
haar begeleiding een glas-
sculptuur maken, die later in 
de week, na bewerking, kon 
worden opgehaald. Ook deze 
activiteit was weer helemaal 
volgeboekt. 

De kinderen konden tijdens 
de Kids Adventure Week deel-
nemen aan een veelvoud aan 
activiteiten welke veelal wer-
den afgestemd op het thema 
van de dag. Zo konden de 
kinderen op Stoere Zaterdag 
spijkerbroek hangen en op 
Vieze vrijdag pannenkoeken 
met de handen eten. Maar 
er was nog veel meer te be-
leven. Duiken, een radio-DJ 
workshop, vogelhuisje tim-
meren en pimpen, dieren 
verzorgen, sterrenwacht en 
de bunkerwandeling konden 
zelfs rekenen op een flinke 
wachtlijst, zo populair waren 
deze activiteiten.

Al deze activiteiten vonden 
plaats onder toeziend oog van 
de belangrijkste persoon deze 
week: Kinderburgemeester 
Jacky Huijben. Deze vrolijke, 
hardwerkende jonge dame 
gaf diverse interviews aan 
krant en radio, verrichte de 
officiële opening van de 
Kids Adventure Week en las 
samen met de 'grote' bur-
gemeester voor in de biblio-
theek. Daarnaast was zij bij 
zoveel mogelijk activiteiten 
aanwezig, herkenbaar aan 
haar heuse ambtsketen.

Tweede editie Kids Adventure Week groot succes

vervolg op pagina 3
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023 -  571  57  07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl
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dankbetuiging

Heel verdrietig geven wij kennis van het overlijden van 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Max Grootkerk

Amsterdam, 9 juli 1937             Zandvoort, 21 februari 2013

Jolien Grootkerk - van Leeuwen
Jacqueline
Jacqueline † en Huib
Robert, Amber
Robert

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 1 maart 
om 14.30 uur in de aula van crematorium Westerveld, Duin 
en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).

Na de plechtigheid is er een samenzijn in de ontvangkamer 
van het crematorium.

Max hield van witte bloemen.

“Ad is aan zijn laatste rit begonnen……”

Verdrietig berichten wij u dat wij afscheid hebben moeten 
nemen van mijn lieve man, onze zorgzame   vader en schoon-
vader. 

Wij zullen het “samen dingen doen” 
en zijn humor missen.

Ad Furth
Amsterdam,                                          Haarlem, 
6 februari 1930   21 februari 2013

Elly

Peter en Nicole

Martin en Grace

Celsiusstraat 187, 2041 TH  Zandvoort

De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

3 gangen Proeverij menu van 
onze nieuwe menukaart € 24,50
Noordzee sliptong 3 stuks € 13,50
van onze leverancier

Vers zoals u van ons gewend bent

Het warme medeleven, kaarten, telefoontjes, 
aanwezigheid bij de uitvaart, hebben mij en 
mijn kinderen zeer gesteund na het overlijden 
van mijn man 

Pierre Jan Giliam

Hartelijk dank
Marianne Giliam-Ronchetti

Zand meegevoerd door de wind, verspreid over de aarde. 
Maar toch, ied´re korrel kent zijn koers en is van onschatbare waarde.

Na een kortstondig ziekbed is van ons heengegaan 
onze zus, schoonzus, tante en lieve vriendin

Antoinet de Pagter - de Nes
weduwe van Arno de Pagter

5 mei 1933 24 februari 2013

   Abe en Sonata 
   Koradina en Shantie 
   Rob
   Erna en Rafaël
   Neven en nichten  

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op 
vrijdag 1 maart van 19.00 tot 19.45 uur in het 
Uitvaartcentrum aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag
2 maart in Crematorium Westerveld, Duin en Kruidber-
gerweg 2-6 te Driehuis. Tijd van samenkomst 12.15 uur.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangkamer van het crematorium.

Nog zoveel plannen, nog zoveel te doen……
Hobby’s te over, het is nu voor altijd “toen”.

Het mocht niet meer zo zijn.
Om zó afscheid van je te moeten nemen doet ons vreselijk veel pijn!

Deze grote stoere vent met een heel klein hartje is er plotseling niet meer.

Herman Hogkamer
weduwnaar van Loes Hogkamer-Prinsen

31 augustus 1946 Zandvoort 25 februari 2013

Mariël & Leo

Herman is overgebracht naar het Uitvaartcentrum aan 
de Tollensstraat 67 in Zandvoort, waar geen gelegenheid is 
voor bezoek.

Op zaterdag 2 maart nemen we om 10.45 uur afscheid 
van Herman in de kleine aula van Crematorium Westerveld, 
Duin en Kruidbergerweg 2-6 in Driehuis.
Tijd van samenkomst is 10.30 uur.

Na afloop ontmoeten wij u graag bij Beachclub Take Five, 
Boulevard Paulus Loot 5 in Zandvoort.

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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een strandpachtersbrief

column

… is alleen het woord ver-
anderd. Vroeger was je een 
bakvis, tegenwoordig noem 
je jeugd vanaf 12 jaar pubers. 
Ach, iedereen herkent het. 
Heerlijk tegen de draad in, 
brutaal, slordig en giechelen 
om niets. Laat naar bed en de 
volgende dag lekker lang blij-
ven liggen. Het is een periode 
in je leven die nooit meer te-
rug komt. Alleen je omgeving 
is de wanhoop nabij.

Hoe ik op het bakvisgedrag 
kom? Mijn oudste klein-
dochter Steffie was samen 
met haar vriendin tijdens de 
voorjaarsvakantie bij ons. Zij 
is bijna 14 jaar en is van een 
volgzame dochter veranderd 
in een puber die haar moeder 
tot wanhoop kan drijven. Ik 
sta erbij en kijk ernaar want 
het is voor mij een herken-
bare situatie. Ooit was ik zelf 
een bakvis en later puberden 
onze 3 kinderen. Er was geen 
land mee te bezeilen. Als ik 
ja zei was het uiteraard nee! 
Stond er melk in de koel-
kast dan moest er cola zijn 
of omgekeerd. Eigenlijk was 
het nooit goed. Je was een 
‘stomme moeder’ en deed 
echt alles verkeerd. Puber ge-
drag is er nog steeds en van-
af een afstand moet ik erom 
lachen. Alleen de techniek 
van iPhones en dergelijke 
apparaten maken het mak-
kelijk om met Jan en alleman 
te communiceren, dat was 
in mijn bakvistijd niet. Nu 
hebben ze een smartphone 
en de duimen staan start-
klaar om te WhatsAppen. 
Met WhatsApp kan je met 
je i Phone via internet naar 
meerdere personen berich-
ten versturen. Zelfs naar je 
vriendin die naast je op de 
bank zit. Geen stom woord 
krijg je. Ze zijn verdiept in 
hun eigen wereld. 

Wees gerust. Het gaat rond 
22 of 23 jaar over, dan zijn de 
hersenen volwassen. 
Maar soms is puberaal 
gedrag niet gebonden 
aan leeftijd. Tja, dan 
heb je echt pech! N

el
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cartoon - Hans van Pelt

Volgens mij…

Evenementenagenda

1	 Jazz	Jamsessie	-	Café Oomstee, 
aanvang 21.00 uur

2	 Dansavond	-	Danscentrum Rob Dolderman. 
Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

3	 Jazz	Zondag	Matinee	-	met het Coolsound Trio. 
Café Oomstee, aanvang 15.00 uur

4	 Cinema	Nostalgie	-	Pink Panter II (1964). 
Circus Zandvoort, aanvang 13.00 uur

6	 Poppentheater	-	Zandvoorts Museum, 
13.30-14.00 uur

8	 Zing	mee	met	Gré	-	Café Oomstee, 
aanvang 20.30 uur

e maart	b maart d	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
28 FEB T/M 06 MRT

WRECK-IT RALPH 3D/NL
ZA-ZO- WO om 14.15 uur

NIJNTJE DE FILM NL
ZA-ZO-WO om 12.45 uur

K3 BENGELTJES NL
ZA-ZO-WO om 16.00 uur

THE IMPOSSIBLE
DO-VR-ZA-ZO-MA-DI om 19.00 uur

ARGO
DO-VR-ZA-ZO-MA-DI om 21.30 uur

Filmclub: RENOIR     
WO om 19.30 uur 

Cinema Nostalgie: PINK PANTHER 
A SHOT IN THE DARK - DI om 13.30 uur 

Verwacht: Flight (7 maart), 
OZ, the great and powerful (14 maart)

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

Strandpachters schrijven Tweede Kamer
De Vereniging van Strandpachters te Zandvoort heeft een 
brief naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd over 
hun grieven ten aanzien van het geplande windmolenpark 
Q10, dat op 22 kilometer voor de kust tussen Noordwijk en 
Zandvoort gepland staat. Zij stellen dat hun gasten niet 
meer van een vrije horizon kunnen genieten als het park 
eenmaal is gerealiseerd.

“De exploitanten van strand-
paviljoens in Zandvoort, hun 
gezinnen, medewerkers 
en allen die bij de strand-
exploitatie betrokken zijn, 
maken zich al geruime tijd 
grote zorgen vanwege de 
plannen van Eneco om nog 
meer vanaf de Zandvoortse 
kust zichtbare windmolens 
in zee te bouwen”, aldus de 

Wat betreft een financiële 
claim neemt De Key ook een 
behoorlijke slag om de arm: 
“Uw verzoek tot compensa-
tie en/of huurverlaging kan 
ik niet honoreren. Ik ben van 
mening dat De Key niet on-
juist heeft gehandeld en al-
les in het werk heeft gesteld 
om uw reparatie zo snel en 
goed mogelijk te (laten) 
repareren”, aldus Van der 
Meulen in zijn mail.

Brigitte van Eig gaf de 
Zandvoortse Courant inzage 
in al haar contactmomenten 
met De Key en de reparateur. 
Een overzicht: 30 november 
1e melding van niet wer-
kende cv en ‘reparatie’. 18 ja-
nuari ’s avonds laat consta-
tering niet werkende cv; 19 
januari ’s morgens melding 
niet werkende cv (vrieskou 
in huis); 20 januari komst 
monteur, probleemopspo-

brief. Er zijn nog meer grie-
ven die de vereniging naar 
voren brengt: “De strandpa-
viljoenhouders hebben ge-
constateerd dat hun gasten, 
vrijwel zonder uitzondering, 
zeer negatief reageren op 
de vanaf de bebouwde kom 
van Zandvoort erg hinderlijk 
zichtbare windmolenparken, 
gesitueerd ter hoogte van 

IJmuiden en Egmond; die 
parken doen ernstig afbreuk 
aan de belevingswaarde van 
het zeegebied.”

De brief, waar de Zandvoortse 
Courant inzage in heeft ge-
kregen, gaat verder: “Het lijkt 
er steeds meer op dat wij 
hierover ook niet bij de rech-
ter behoeven aan te klop-
pen. Die kijkt alleen maar of 
het besluit van de minister 
rechtmatig is, dus of hij de 
relevante regels juist heeft 
toegepast. Wij werden zelfs 
in de procedure tegen ‘Q10’ 
door de rechter ‘niet-ontvan-
kelijk’ verklaard.” 

De brief wijst eveneens 
naar de verklaring van mi-
nister Kamp, die stelde dat 
windmolenparken dichter 
op de kust kunnen worden 
gebouwd omdat dat minder 
kosten met zich mee zou 
brengen. De strandpachters 
sluiten af met de hoop dat 
de Tweede Kamer “de wind-
molens zo ver mogelijk uit 
het zicht vanaf de bebouw-
de kommen van gemeenten 
zullen blijven”.

vervolg - pagina 1 - Al weken in de kou

ring, geen reparatie; 22 ja-
nuari komst monteur, klap 
op cv, reset, en weer geen 
reparatie; 24 januari contact 
monteur, advies laten repa-
reren; 30 januari melding 
niet werkende cv, afspraak 
niet eerder dan 4 februari, 
“eerder is echt niet moge-
lijk...”; 31 januari gebeld met 
Feenstra, cv klapt, werkt niet, 
spuit zwart water; 1 februari 
komst monteur, reset, ont-
luchting en geen reparatie; 
2 februari komst monteur, 
grondige probleemopspo-
ring, reinigen en constate-
ren te vervangen onderdelen, 
opnieuw geen reparatie; 3 
februari geen cv, geen warm 
water; 8 februari tijdelijke 
oplossing, geen warmte, 
opnieuw melding gemaakt, 
weer gebeld, onderdeel ver-
geten te bestellen; weer een 
week verder, afspraak 21 fe-
bruari ging niet door, want 

was verkeerd ingepland, 
afspraak 25 februari, misge-
lopen omdat monteur niet 
gebeld heeft (wat al weken 
in het systeem staat: mobiel 
bellen ivm mijn werk). 

Voor Van Eig is de limiet nu 
echt bereikt. Zij eist nú actie 
en een tegemoetkoming van 
de gemaakte kosten. Verder 
eist ze een schadevergoe-
ding. “Ik ben blij met mijn 
rechtsbijstandsverzekering 
want ik overweeg nu echt 
om een advocaat in te scha-
kelen, deze manier van wer-
ken is werkelijk schandalig! 
Om huurders van de Key zo 
lang in een ijskoud huis te la-
ten zitten, kan gewoon echt 
niet. Schandalig is het!”, zegt 
ze. Maandagavond was er 
weer een monteur bij haar 
aan de deur die opnieuw 
meldde dat hij niets kon 
doen.

Eneco windmolenpark is niet gewenst
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burgerlijke stand
 16 februari 2013- 22 februari 2013

Geboren:
Robyn Maxime, dochter van: Lassche, Karin Romanie

Ondertrouwd:
Van Bavelgem, Ronald Christiaan en: Cocu, Nancy 

Overleden:
Huijgen, Bernard Johan, oud 83 jaar
Barlage, geb. Krijl, Jansje Hendrika, oud 97 jaar

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur M. Wagemaker
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur B. Blans

Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.371 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

BSO de Boomhut is verhuisd naar de Golfschool.
Opvang voor schoolkinderen, als u er even niet kunt zijn 
(VSO,BSO,Vakanties). Ook studiedag service, als uw kind 
vrij is vanwege een studiedag. BSO de Boomhut is open 

tijdens alle studiedagen van de Zandvoortse basisscholen 
op losse dagcontracten zonder verplichtingen 

(voor onze vaste klanten is dit verwerkt in het tarief).

KINDERDISCO Voor kinderen van 6 t/m 10 jaar

Vrijdag 8 maart van 19.00-21.00uur.
Thema: Regenboog (Verkleden in alle kleuren van de regenboog)
Entree: €1,- een glas limonade is inbegrepen
Neem wat geld mee voor snacks en drinken.

De Chill– out
waar 7de en 8ste groepers elkaar kunnen ontmoeten om te chillen en 
leuke activiteiten te doen, is verhuisd naar de Golfschool.
Elke dinsdag en donderdag van 15.00 tot 17.00 uur kun je hier terecht.
In de aula van de Golf.
Voor groep 7&8, Entree gratis.
Tel:06-11301808 (let op nieuwe nummer)
Dr. Jac. P. Thijsseweg 24
2041 BM Zandvoort

Boetseren, 6 tot 12 jaar

Heb je veel fantasie, hou je van creatief bezig zijn en wil je iets nieuws 
proberen? Je leert elke week nieuwe manieren om de klei tot een 
kunstwerk te vormen. Werkend vanuit je fantasie of een levend voor-
beeld, komen de volgende onderwerpen aan bod: monsters, mensen, 
dieren en abstract.
Woensdag 6 maart t/m 27 maart
13:00-14:30 uur
€10,- voor 4 lessen, Pluspunt Zandvoort

Inlooppunt
Op Woensdagmorgen in de ontvangstruimte van de Agathakerk
10:00 tot 12:00 
Gezellig koffie drinken en elkaar ontmoeten.
Af en toe is er een activiteit zoals een lezing of presentatie.
2 kopjes koffie € 1,-.

Yoga voor (ex) kankerpatiënten
Ontspannen en tot rust komen met Yoga. Juist als je ziek (geweest) 
bent is het fijn om positief met je lichaam bezig te zijn.
Vrijdag 9:30 – 10:30 uur
1 maart t/m 19 april € 35,- 

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Bijvoorbeeld als begeleider bij bovenstaande Chill-Out?
Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers?
Dan kunt u terecht op de website van het Vrijwilligers Informatiepunt 
Zandvoort, 
www.vip-zandvoort.nl Email:info@vip-zandvoort.nl

Vernieuwde website
www.pluspuntzandvoort.nl 

T. 023 57 40 330

AKH
Administratiekantoor Van der Ham

ZOEKT:
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

V/M

 - 2 dagdelen van 4 uur, per week
 - minimaal HAVO niveau
 - kennis van Word en Excel
 - bereid zijn een opleiding te volgen

Geïnteresseerd? 
Stuur uw sollicitatie voorzien van een CV naar:

 Administratiekantoor Van der Ham
 T.a.v. M. van der Ham
 Postbus 303
 2040 AH  Zandvoort
 Bij voorkeur: info@adminvanderham.nl

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8 | Tel. 5712252 

info@grandcafexl.nl

Vischloopers menu in XL
viert 2,5 jarig bestaan

Wegens groot succes ook 
in de hele maand maart

op woensdagavond 

onbeperkt sliptong 
€ 1,- per stuk 

met friet en sla
Tot woensdag avond 

in XL!

De zondaghap week 9  € 6,50:
Stoofpotje van rundvlees o.a. met paprika, champignon 

en uitjes, aardappelpuree & komkommer in zuur
Voor de kinderen € 5,00 inclusief glas limonade

Reserveren is wenselijk in verband met beperkte ruimte
T. 023-57 36 360

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10.00- tot 20.00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

De nieuwe lunchroom in Zandvoort 
met huiskamersfeer…

goede attentiewaarde?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

zoeken kregen wij als ant-
woord: ‘Dan zult u nu naar 
een hotel moeten gaan!’” 
Tja, dit is niet de reclame 
waar Zandvoort op zit te 
wachten natuurlijk.

Scouting collecteert 
voor Jantje Beton
Van 4 t/m 9 maart wordt 
de jaarlijkse Jantje Beton 
Collecte georganiseerd: 
een collecte voor en door 
het jeugdwerk bij u in de 
buurt. In Zandvoort col-
lecteren de Zandvoortse 
Scoutinggroepen The 
Buffalo’s en Stella Maris – 
St. Willibrordus. 50% van 
de collecteopbrengst is 
bestemd voor deze collec-
terende jeugdorganisaties 
zelf, de andere helft gebruikt 
Jantje Beton voor projecten 
die ervoor zorgen dat alle 
kinderen in Nederland weer 
vrij en avontuurlijk buiten 
kunnen spelen. Geef daar-
om aan de Jantje Beton col-
lectant en help de kinderen 
uit uw omgeving om lekker 
buiten te kunnen spelen.

Brand in de 
Zilvermeeuw

Afgelopen zondag moes-
ten de hulpdiensten uit-
rukken voor een brand in 
de keuken van snackbar 
de Zilvermeeuw aan de 
Tollensstraat. Zowel de 
brandweer als de politie wa-
ren heel snel ter plaatse en 
hebben de brand ook snel 
onder controle gebracht. 
Na een inspectieronde werd 
het sein om het pandje te 
betreden op groen gezet. 
Hoe de brand ontstaan is, is 
vooralsnog niet bekend.

2 en 3 maart 
geen treinverkeer
Komende zaterdag en zon-
dag is er geen treinverkeer 
van en naar Zandvoort 
mogelijk. Dit komt omdat 
er komend weekend groot 
onderhoud zal worden ge-
pleegd aan het spoor. De NS 
zetten bussen in, die twee-
maal per uur naar Haarlem 
en terug rijden. Reizigers 
dienen hierdoor rekening te 
houden met een extra reis-
tijd van een kwartier. Bij win-
ters weer worden de werk-
zaamheden afgelast, maar 
de voorspelling geven al aan 
dat het zacht weer wordt.

Muurschildering

Op initiatief en onder lei-
ding van kunstenaressen 
Mona Adegeest en Nelleke 
de Blaauw, hebben mede-
werkers en vrijwilligers van 
Huis in de Duinen vorig 
weekend de entree van af-
deling De Branding opge-
fleurd. De muurschildering 
is door deze vrijwilligers en 
medewerkers gemaakt in 
het kader van de landelijke 
vrijwilligersactie NL Doet. 
Iedereen is erg blij met 
het resultaat. En terecht, 
het is erg mooi geworden! 
In woonzorgcentrum A.G. 
Bodaan te Bentveld hangt 
ander werk van Nelleke de 
Blaauw en Mona Adegeest 
en u bent van harte welkom 
om ook daar hun werk te be-
kijken. 

Cinema Nostalgie
Op 5 maart is het tijd 
voor de gezellige Cinema 
Nostalgie. Een gezamen-
lijk initiatief van Stichting 

Sneeuw en gladheid lijken verdwenen en vergeten nu 
de eerste blauwe hemel sinds tijden zich voorzichtig 
laat zien. Het strand wordt weer ingericht, de veegwa-
gens snorren er vrolijk op los, zwerfvuil wordt uit de 
plantsoenen geprikt, de speeltuintjes worden opgefrist, 
paviljoens gaan langzamerhand open, winkels en ho-
reca bedenken leuke acties en de hondenpoep …….ligt 
links en rechts helaas weer op plekken waar die niet 
thuishoort. Wat jammer nou toch! Een simpel plastic 
zakje meenemen doet echt wonderen.

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? begroet het voorjaar

Kunstcircus Zandvoort en 
Stichting Pluspunt. Deze 
maand is er gekozen voor 
Pink Panther II, A shot in 
the Dark uit 1964 met in de 
hoofdrollen Peter Sellers 
als inspecteur Clouseau. 
Hij raakt verwikkeld in een 
ingewikkelde moordzaak 
waarbij de verdenking valt 
op de mooie Maria (Elke 
Sommer). Garantie genoeg 
voor voldoende komische en 
dwaze ontwikkelingen. Vanaf 
13.00 uur is er ontvangst met 
koffie/thee en cake, de film 
begint om 13.30 uur. De kaar-
ten zijn op de dag zelf te koop 
bij de kassa van Kunstcircus 
Zandvoort en kosten zonder 
belbus € 6 met belbus be-

taalt u € 7. Ko en Joke 
Luijkx zijn aanwezig 
om u te helpen bij de 
instap in de lift en/of 
naar de stoel. 

Hoe gastvrij is 
Zandvoort eigenlijk?
In het maandblad 
Promobil van maart 

2013 staat een ingezonden 
brief van H.P. Ostendorp uit 
Kevelaer/Duitsland. De in-
houd spreekt boekdelen: “We 
wilden Zandvoort met 
onze camper voor een kort 
verblijf bezoeken. We ver-
trokken om 19.00 uur uit 
Kevelaer am Niederrhein 
richting Zandvoort om ons 
daar op een camping in te 
laten checken. Echter alle 
campings waren dicht en 
er was nergens een staan-
plaats te vinden. Wel vonden 
we enkele lege parkeerplek-
ken bij het strand waar ook 
nog andere campers ston-
den. Dus hoopten we op 
een rustige nacht, maar mis 
gedacht! We waren al in een 
diepe slaap verzonken toen 
de politie ons wekte met 
de oproep: ‘U moet binnen 
15 minuten deze plek verla-
ten’. Op ons argument dat 
alle campingplaatsen dicht 
waren en we morgen een 
andere plaats zouden gaan 

Gemeente Zandvoort

Vrolijke deelnemers aan de wandeltocht in januari

Maandelijkse sportieve wandeling 
door Zandvoort

Proefsleuven graven op het Badhuisplein

Vanaf zondag 10 maart kunnen Zandvoorters en andere 
geïnteresseerden maandelijks gratis deelnemen aan een 
gezellige en sportieve wandeling in en rond Zandvoort. In 
het kader van Zandvoort Actief organiseerden Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort, Dietistenpraktijk Pure & Sim-
ple, Fysiofit Zandvoort en huisartsenpraktijk Koninginne-
weg al eerder de ‘10.000 stappen van Zandvoort’. 

Komende dinsdag, 5 maart, worden er proefsleuven ge-
graven om te achterhalen hoeveel funderingsresten en/of 
puin er onder het kavel van ontwikkellocatie 'Venster aan 
Zee' ligt. Dat meldt de gemeente op haar website.

Er bleek veel animo voor 
de ‘10.000 stappen van 
Zandvoort’, waardoor beslo-
ten werd om er een maande-
lijks terugkerende wandeling 
van te maken. De wandeling, 
die geschikt is voor zowel 
beginnende als gevorderde 
wandelaars, kent geen vaste 
start locatie, wel een vaste 

Het is de locatie waar ooit 
het bekende hotel Bouwes 
was gesitueerd. Venster aan 
Zee is de benaming uit de 

dag en tijdstip. Onder leiding 
van Barry Paap wordt er on-
geveer een uur gewandeld. 

Tot het einde van dit jaar zul-
len er negen wandelingen 
plaatsvinden. De wandeling 
is altijd op een zondag en 
start om 10.00 uur. De eerst-
volgende is op 10 maart, 

gemeentelijke structuurvi-
sie voor de ontwikkelloca-
tie vanaf de Kerkstraat en 
Engelbertstraat tot aan de 

de overige data staan op 
www.zandvoort-actief.nl. De 
startlocatie wordt een week 
vooraf bekendgemaakt op de 
website. 

10.000 stappen
De wandeling staat in het 
teken van 10.000 stappen, 
en dat is niet zomaar. Om 
gezond te leven, zou een 
volwassene dagelijks 10.000 
stappen moeten zetten. Een 
mens zet gemiddeld 6.000 
stappen per dag. De 4.000 
extra stappen komen onge-
veer overeen met een half 
uurtje stevig wandelen. Met 
deze wandeling worden de 
deelnemers gestimuleerd 
dagelijks voldoende te be-
wegen.

Aanmelden
Heeft u interesse in de strand-
wandeling en wilt u zich aan-
melden, dan kunt u contact 
opnemen met Zandvoort 
Actief, e-mail zandvoortac-
tief@zandvoort.nl of telefo-
nisch 023-5740116.

boulevard. Venster aan Zee 
heeft een vergunning van 
het Hoogheemraadschap 
van Rijnland om daar te gra-
ven. Er zal met een kraantje 
gewerkt worden. De locatie 
ligt niet in 'de loop' maar ter 
hoogte van het duintje op 
het plein.
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De Grote Krocht bonnen actie
Want alles wat u zoekt vindt u op de Grote Krocht

Periode 4 t/m 23 maart is uw kassabon een kanslot

Lever uw kassabon in en maak kans op leuke prijzen
1e trekking 9 maart
2e trekking 16 maart

3e trekking 23 maart met als hoofdprijs een 

Deelnemende winkeliers zijn:

Stomerij 
Zandvoort

Radio Stiphout Zandvoort
www.radiostiphout.nl

De Grote Krocht bonnen actie

Uitgangspunt 
IEDEREEN IS WELKOM!

Zaterdag 16 maart 
Open Dag van Zorg en Welzijn

Hoe laat
11.00 uur tot 16.00 uur

Waar
Huis in de Duinen  
H. Heijermansweg 73 
2042 XR  Zandvoort
Tel. 023-5741500

Wat
Grootse markt met allerlei
acti viteiten. Het complete overzicht 
kunt u vinden op onze website: 
www.zorgcontact.nl

Philips senseo 
en een verrassing mand

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Iets te (ver)Kopen? Plaats een Zandkorrel Zie pagina 16

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf

Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:
- Een heerlijke bananen soes 
  van € 1,95 voor € 1,65

- 200 gram slagroom truffels 
  van € 5,40 voor € 4,95 uit eigen bakkerij

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons 
die dit jaar 100 jaar bestaat

Mosselpannetje met sausjes en friet of brood
voor € 11,-

Tel. 023-5717580
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Drukte in de vernieuwde Febo

Vernieuwde FEBO geopend

Live Eredivisie voetbal bij Radio Stiphout

Zaterdag is onder grote belangstelling de totaal vernieuw-
de FEBO aan het Kerkplein geopend. De drie ondernemers 
hebben er een moderne snackbar van gemaakt.

De servicegerichte winkel voor consumentenelektronica 
heeft momenteel een zeer interessante actie voor voetbal-
liefhebbers. Bij aanschaf van een Philips televisie krijgt u 
maar liefst € 150 retour en daarnaast ook nog eens 10 wed-
strijden van Eredivisie Live als extra erbij! 

Onder grote belangstelling 
moet worden verstaan de 
respons die Zandvoorters en 
de gasten van Zandvoort ga-
ven op de openingsaanbie-
ding. Tussen 12.00 en 15.00 
uur was gratis een puntzak 
frites met saus te verkrij-
gen! Dat was niet tegen do-
venmansoren gezegd. Maar 
liefst 500 zakken patat wer-
den er in die tijd uitgedeeld. 

Ook deze en volgende week 
zijn er nog leuke acties bij de 
FEBO. 

De actie geldt voor de spe-
ciaal geselecteerde model-
len uit de Philips Smart TV 
lijn. Het retourbedrag kan 
middels het ‘cashback’ na 
aankoop via Philips worden 
teruggevraagd. 

Radio Stiphout staat al ja-
ren bekend om de service 
van de medewerkers. Zo 
komt Jörgen Stiphout graag 
langs om u thuis te kunnen 
adviseren over wat voor u 
de beste apparatuur is. En 

mocht u onverhoopt pro-
blemen hebben met wat 
voor apparaat dan ook, dan 
staat er binnen 24 uur een 
monteur van Radio Stiphout 
voor de deur. 

Via www.radiostiphout.nl 
kunt u zich inschrijven voor 
de maandelijkse nieuwsbrief. 
Ook is Radio Stiphout te vol-
gen via Twitter en Facebook. 
Radio Stiphout, Grote Krocht 
34, tel. 5732649.

Jerry Kramer bij een woning die al 5 jaar leeg staat

Duel om huurkorting bij College 
voor de Rechten van de Mens

Vorige week boog het College voor de Rechten van de Mens 
zich tijdens een zitting in Utrecht over een klacht van Jerry 
Kramer, die woonstichting De Key beschuldigt van discri-
minatie. Hij vindt het onterecht dat alleenstaanden meer 
moeten betalen voor een huurwoning dan meerpersoons-
huishoudens, die honderd euro korting krijgen.

Het VVD-raadslid, dat al ge-
ruime tijd op zoek is naar een 
geschikte woonruimte, heeft 
meerdere woningen onder 
protest geweigerd vanwege 
het ‘discriminerende’ huur-
beleid van De Key. Volgens 
Kramer staan de huurprijzen 

niet in verhouding tot de 
kwaliteit van de woningen. 
“Een huurkorting is prima, 
maar dan voor iedereen”, al-
dus Kramer. 

Namens De Key waren Lidy 
van der Schaft, directeur 

Wonen, en Ronald Elenbaas, 
regiomanager Zandvoort, 
aanwezig. Elenbaas probeer-
de de kou uit de lucht te ha-
len door mee te delen dat De 
Key de oorspronkelijke opzet 
van de kortingsregeling in 
Zandvoort al had aangepast 
door de huurverlaging nu al-
leen te verlenen aan huishou-
dens met kinderen. Dit naar 
aanleiding van de klacht van 
Kramer. “De Key gaf diverse 
fouten toe in de communica-
tie richting mij”, zei Kramer. 
Volgens Van der Schaft was 
de korting altijd al specifiek 
bedoeld voor gezinnen met 
een laag inkomen, die door 
de korting de mogelijkheid 
krijgen toch een voor hen ge-
schikte woning te vinden. In 
de ogen van De Key is er geen 
sprake van discriminatie. Of 
het College voor de Rechten 
van de Mens het daar mee 
eens is, zal blijken bij de uit-
spraak op 16 april aanstaande.

Centrummanager wijst de gasten de weg

Opnieuw Parkeerverordening in de raad

Centrummanager Gert van Kuijk heeft het plan opgevat 
om de gasten van Zandvoort de weg te gaan wijzen. Op 
een aantal strategische plaatsen in Zandvoort komen grote 
plattegronden met daarop een aantal bezienswaardighe-
den aangegeven maar bovenal de weg naar het centrum.

Komende dinsdag is er weer een vergadering van gemeen-
teraad-Informatie gepland. Een groot aantal onderwerpen 
zal dan de revue passeren waaronder zowel de Parkeerver-
ordening 2013-1 als de Parkeerbelastingverordening 2013-1. 
En dat is niet voor de eerste keer.

Van Kuijk heeft in een vroeg 
stadium contact gezocht 
met Gillis Kok, de uitgever 
van deze krant, en sindsdien 
trekken zij samen op, geas-
sisteerd door Ingrid Muller. 
Zij zijn al in onderhandeling 
met een aantal ondernemers 
en de gemeente om de bor-
den te mogen plaatsen. Die 
zouden moeten verschijnen 
bij de slagbomen van par-
keerterrein De Zuid, in het 
trappenhuis bij de uitgang 
van de Louis Davids Carré-
garage, in Center Parcs bij 
de ingang van het zwem-

Als eerste zal de raad zich 
buigen over een verzoek 
van mevrouw Jansen en 
de heer Keller over de ver-
ontrusting die leeft bij 
de vereniging Bewoners 
Leefbare Kust  en de 
Vereniging van Zandvoortse 
Strandpachters over het 
voornemen van de regering 
om in ieder geval windmo-
lenpark Q10 te realiseren 
maar ook over de uitspraak 
van minister Kemp dat 
windmolenparken dichter 
op de kust te gaan bouwen. 
Dit in verband met de kos-
ten. Vervolgens zal het colle-
ge antwoord geven aan het 
CDA, dat vragen aangaande 
de actuele stand van zaken 
van de beleidsagenda heeft 
gesteld.

bad buiten bij Market Dome, 
eveneens in Center Parcs bui-
ten bij de oversteekplaats 
richting het hotel en de in-
gang tennis/bowling, en op 
een aantal locaties op Circuit 
Park Zandvoort.

De plattegronden zijn zo ont-
worpen dat aan de buitenste 
rand plaats is voor 24 adver-
tentieblokken, die onderne-
mers in de gelegenheid stel-
len om hun bedrijf of product 
aan te bevelen. Op de kaart 
staan nummers die verwij-
zen naar de advertentie met 

Raadszaken kent een behoor-
lijke agenda waar de eerder 
genoemde verordeningen 
deel van uitmaken. Verder 
worden behandeld: het vast-
stellen van de verordening 
gemeentelijke basisregistra-
tie personen Zandvoort 2013; 
de nota van uitgangspunten 
voor het bestemmingsplan 
Centrum 2014; het afzien 
van de verwerving van de 
Van Fenemagarage; de be-
noeming van een bestuurs-
lid Stopoz, de Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland; de 
aanpassing van de ge-
meenschappelijke rege-
ling werkvoorzieningschap 
Zuid-Kennemerland; de 
aanpassing van het kwijt-
scheldingsbeleid in verband 

hetzelfde nummer. Tevens 
zullen er QR-codes worden 
opgenomen zodat de gasten 
met een smartphone meer 
informatie kunnen krijgen. 

Adverteren kan per platte-
grond of in combinatie met 
meerdere borden. Informatie 
over kosten en dergelijke 
kunt u opvragen bij Gert 
van Kuijk: centrummana-
ger@zandvoort.nl of Gillis 
Kok: gillis@zandvoortsecou-
rant.nl. Vanaf komende week 
zullen ondernemers worden 
benaderd en bij voldoende 
animo zal er op korte ter-
mijn gestart worden met 
de realisatie van de platte-
gronden. Het streven is om 
voor het zomerseizoen alle 
plattegronden geplaatst te 
hebben.

met de kosten voor de kin-
deropvang en als laatste de 
aanpassing van de Planning 
& Control-cyclus, waarin 
voorstellen worden gedaan 
op welke wijze uitvoering 
kan worden gegeven aan de 
motie ‘Kwartaalrapportages’ 
van de raad, die tijdens de 
raadsvergadering van 6 no-
vember 2012 zijn besproken 
en wat de consequenties 
zijn.

Een overvolle agenda dus, 
wat voor een lange avond 
zou kunnen zorgen. De ver-
gadering van gemeenteraad-
Informatie wordt gehouden 
in de raadszaal van het raad-
huis en begint om 20.00 
uur. De onderliggende stuk-
ken zijn via de gemeentelijk 
website in te zien en u hoeft 
zich niet aan te melden als 
u wilt inspreken over de ge-
agendeerde onderwerpen. 
De entree is via het bordes 
op het Raadhuisplein en de 
deur gaat om 19.30 uur open.
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Het strandseizoen gaat weer beginnen:
Kom (opnieuw) kennis maken met PlaZand!

Strandrestaurant-beachclub Plazand | Paviljoen 17 Strandafgang de Favauge, Zandvoort aan Zee
T 023-5715564 | E: Info@plazand.nl | @plazand |facebook.com/plazand.zandvoort | plazand.nl

Try-out menu 1 t/m 21 maart € 19,95
Voorgerechten

Romige soep van wilde paddenstoelen - krokante truffelstengel
♦

Kroketjes van geitenkaas - rozijnen - noten – roquetsla - rode portsiroop
♦

Dungesneden rauwe coquilles - gemarineerd zalmroosje - citroen & bieslooksaus
♦

Carpaccio van ossenhaas – basilicummayonaise - Parmezaan - pittenfiësta

Hoofdgerechten
Kalfssucade - jus de veau - pompoenpuree

♦
Vis van de dag - groentegarnituur

♦
Runderhaas – groenten van het seizoen - Hollandaise saus

♦
“Pasta Caprese” Tagliatelle – pestosaus – mozzarella - pomodori - notensla

 
Desserts
Scroppino

♦
Spekkoek - gemberijs - kaneelsaus

♦
Lauwwarme chocoladetaart - sinaasappelijs

Reserveren bij PlaZand - tel: 023-5715564

Groots voetbal kijken doe je thuis.

Met Phillips Smart TV kunt u nu ook thuis genieten van de Eredivisie Live 

wedstrijden. Gewoon, lekker op de bank. En tijdelijk krijgt u bij aankoop van 

een van de actiemodellen Philips Smart TV 10 Eredivisie Live wedstrijden 

helemaal gratis.

Bovendien krijgt u bij een aantal Smart TV modellen met Ambilight behalve 

10 wedstrijden ook maar liefst € 150,- cashback!

Deze actie loopt van 7 februari tot en met 10 maart 2013.

Voor meer informatie kijkt u op www.philips.nl/acties

Radio Stiphout
Grote Krocht 34, 2042 LX Zandvoort

023-5732649  zandvoort@radiostiphout.nl

BEELD - GELUID - WITGOED - INBOUWAPPARATUUR - HUISHOUDELIJK
TELECOMMUNICATIE - SATELLIET - ETC. ETC.

Kijk ook op onze website

WWW.RADIOSTIPHOUT.NL
Volg ons op Twitter en FaceBook of scan de MyTaggle code hiernaast!

Kerkstraat 1a   І   Zandvoort   І   T 023 57 144 10   І   www.bibiforshoes.nl

DE NIEUWE ZOMER COLLECTIE IS BINNEN VAN O.A.
NEW BALANCE    DIRK BIKKEMBERG    PUMA 
CLARKS    COCOROSE    PHILIPPE MODEL

Maar uiteraard verkopen we ook nog steeds;
Ugg, Botticelli, Calvin Klein, Unisa, Lacoste, Metro 
Sneakers, Sorel, Gaastra, Serafi ni, Timberland, Pertini, 
Cordwainer, Vico, Sendra, Tosca Blu en iPanema

NU OOK BIJ ONS:
DE HIT VAN DEZE ZOMER
BIKINI’S VAN BIKINIBIZA!
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Weer

Temperatuur

Max 6 6 6 6

Min -1 2 -1 0

Zon 55% 40% 35% 65%

Neerslag 10% 15% 15% 25%  

Wind nno. 3 n. 3-4 nw. 3 n. 4

Geleidelijk minder koud 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Ondergetekende had het 
in z’n jaarlijkse winterprog-
nose die altijd in oktober 
voorafgaande aan de win-
ter komt, over ongeveer 
een graad te koud gemid-
deld over de maanden de-
cember, januari en februari. 
Het is dat de periode tussen 
pakweg 22 december en 10 
januari extreem zacht is 
geweest, anders waren we 
zelfs uitgekomen op bijna 
anderhalve graad te koud.

De kou, of kilte liever gezegd 
is stroperig en voorlopig zit-
ten we nog niet met dubbe-
le temperatuurcijfers, maar 
misschien dat dit tijdens 
de eerste week in maart 
wel lukt.
Voorlopig liggen hogedruk-
gebieden nog ten noorden 
van Nederland en voert een 
noordelijk georiënteerde 
wind vrij koude lucht aan 
richting onze contreien. 

De rest van deze week wordt 
het weerbeeld gekenmerkt 
door hardnekkige wolken-
velden vanaf de Noordzee, 
maar zo nu en dan prikt de 
zon er ook even tussendoor 
in onze Noord-Hollandse 
oorden. Overdag komt het 
kwik geleidelijk op een wat 
hoger plan en kan zo’n 7 gra-
den halen in het weekend.

De wind die dus uit het 
noorden komt is meest ma-
tig van sterkte en eigenlijk 
is het al met al best aardig 
weer zeker omdat het ook 
zo goed als droog blijft in 
Zandvoort (op wat motre-
gendruppels na misschien).

Vanaf het komende week-
end wordt het zachter, 
maar tegelijkertijd zien we 
een flinke portie kou van-
uit het hoge noorden weer 
afzakken tot nabij Zuid-
Scandinavië. Toch lijkt het 
zachtere weer aanvankelijk 
doorgang te zullen gaan 
vinden in de eerste maart-
week ten faveure van de 
koudedreiging vanuit het 
noorden, maar een feit is dat 
maartzwoelte nooit lang 
duurt aan het begin van 
de derde maand in het jaar. 
Zelden zag je de afgelopen 
drie decennia dat het begin 
maart een week lang rond 
de 20 graden was. Altijd lag 
die vervelende voorjaarskou 
weer op de loer.

Meer info is er via www.
weerprimeur.nl en de 
maandprognose maart is 
er op donderdag 28 febru-
ari en daarna via de weer-
primeurlijn, 0900-1234554. 

weerman Marc Putto 

De winter van 2013 in het gebied van de noordelijke 
randstad zal waarschijnlijk een halve graad te koud in 
de weerboeken gaan komen. Voor het idee was het ook 
inderdaad een koude winter met regelmatig sneeuwsi-
tuaties op het pleit.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Peuterspeelzaal Dribbel al 15 jaar een begrip

Welkomst bij de Taizé dienst

Peuterspeelzaal Dribbel al 15 jaar een begrip

Taizé-dienst: 
Laat elkaar niet vallen

Geef uw reactie op het 
DeltaPlan Verblijfstoerisme

Peuterspeelzaal Dribbel bestaat op 1 maart 15 jaar. "Mijn 
moeder begon in 1967 met peuterspeelzaal Oranje Nas-
sau, dat deed ze 32 jaar lang! Na wat omwegen nam ik de 
peuterspeelzaal over en noemde hem Dribbel, en mijn moe-
der is nog altijd als vrijwilligster present”, zegt eigenaresse 
Marja Spierieus-Brugman.

In de eerste decennia van het beginnende christendom 
was het voor christelijke joden wel eens moeilijk om en-
thousiast te blijven geloven in Jezus. We kunnen in het 
Bijbelboek Brief aan de Hebreeën lezen dat sommigen ge-
demotiveerd raakten en zich weer aan wilden sluiten bij 
joodse gemeenten. 

Het college van B&W heeft het DeltaPlan Verblijfstoeris-
me Zandvoort aan Zee in concept vastgesteld. Het college 
heeft ervoor gekozen om het conceptplan ook voor te leg-
gen aan de strategische partners. Deze partners zijn het 
Ondernemers Platform Zandvoort, de Stichting Marketing 
Zandvoort en de Stichting Zandvoort Promotie.

In totaal is er dus al 47 jaar 
een peuterspeelzaal in de 
Oranje Nassauschool aan-
wezig. “Vaak komen ouders 
hun kinderen brengen die 
zelf nog bij ‘tante Lienke’ 
hebben gezeten. Het is nog 

In het Bijbelgedeelte dat vrij-
dagavond in de Zandvoortse 
Taizé-dienst aan de orde komt, 
worden ze opgepept om el-
kaar niet te laten vallen. Dat 
beeld wil de Taizéwerkgroep, 
een onderdeel van de Lokale 

In het kader van het project 
Deltaplan Verblijfstoerisme 
zijn er al diverse deelproduc-
ten en acties ontwikkeld en 
uitgevoerd. Vanuit het be-
drijfsleven en politiek is er 
behoefte aan een overkoepe-
lend plan waarin alle aspec-
ten van het toeristisch beleid 
aan de orde komen, een echt 
DeltaPlan dus. Dit DeltaPlan 
Verblijfstoerisme Zandvoort 
aan Zee gaat verder dan al-
leen het verblijfstoerisme, 
ook het dagtoerisme een 
essentieel onderdeel vormt 
van het toeristisch product 
Zandvoort. De maatregelen 
voor het stimuleren van het 
verblijfstoerisme dienen ook 
een positief effect hebben op 
het dagtoerisme.

altijd heerlijk om zo een er-
varen kracht in ons midden 
te hebben. De rest van ons 
team bestaat uit 2 (bijna 3) 
gediplomeerde leidsters, vrij-
willigsters en ieder jaar zijn 
we een kweekvijver voor tal-

Raad van Kerken, in 
de nieuwe dienst 
vertalen naar nu, 
maar dan in de 
oecumenische set-
ting zoals Taizé be-
doeld is. 

In meerstemmige 
samenzang, waar-
onder een solis-
tisch uitgevoerd 
duet, stilte, tek-
sten en gebeden 
wordt het thema 

‘Laat elkaar niet vallen’ uit-
gediept. Het inzingen in de 
Agathakerk begint om 19.00 
uur, de dienst zelf om 19.30 
uur. Na afloop is er koffie 
en thee. Zie ook www.taize-
noord-holland.com.

Het concept DeltaPlan 
Verblijfstoerisme Zandvoort 
aan Zee ligt tot en met 
5 maart aanstaande ter 
inzage. U kunt uw reac-
tie indienen per e-mail 
naar h.van.de.weerdhof@
zandvoort.nl of of schrif-
tel i jk  naar Gemeente 
Zandvoort, Postbus 2, 2040 
AA Zandvoort, t.a.v. H. van de 
Weerdhof. De verzamelde re-
acties worden, na behande-
ling in de collegevergadering 
van 12 maart aanstaande, 
aan de gemeenteraad voor-
gelegd, inclusief eventuele 
aanpassingen naar aanlei-
ding van de reacties op 9 
april van dit jaar. 

Bron: www.zandvoort.nl
 

loze studenten van het Nova 
College”, vertelt Marja.

Er is veel veranderd in de af-
gelopen 15 jaar. Sinds ze moe-
ten voldoen aan de strenge 
eisen van de wet OKE, zijn ze 
ook voor-en vroegschoolse 
educatie (VVE) peuterspeel-
zaal geworden. “We werken 
daarvoor met Piramide, en 
dat heeft onze visie toch wel 
veranderd. Het werken met 
thema's is leuk en houdt je 
scherp. Als het thema ‘ziek 
en gezond’ is, veranderen we 
bijvoorbeeld de poppenhoek 
in een dokterskamer. Van ou-
ders, die bijvoorbeeld zelf arts 
zijn, krijgen we doktersspul-
len”, vertelt ze enthousiast. 

“Inmiddels zijn de peuters 
die 15 jaar geleden bij Dribbel 
zaten al grote, 18-jarige pu-
bers! Het is leuk om in het 
dorp plotseling met een 
zware stem achter je te ho-

ren: ‘Hé juf... wijntje?’ Wat me 
trots maakt zijn kinderen die 
binnenkomen als verdrietig 
klein peutertje en die ik een 
paar maanden later als grote 
peuter, zwaaiend en lachend 
tegen hun ouders hoor zeg-
gen: ‘Mam, wanneer ga je 
nou weg?’ Het is heel bij-
zonder om de eerste juf van 
de kinderen te zijn, je blijft 
altijd een speciaal plekje in 
hun hart houden, en zij ook 
bij mij, hoe groot ze ook wor-
den!", sluit ze af. 

Het 15-jarige bestaan van 
Dribbel wordt gevierd met 
een groot peuterfeest op za-
terdag 13 april. Van 10.00 tot 
14.00 uur zijn niet alleen de 
kinderen van Dribbel maar 
alle kinderen uit Zandvoort in 
de leeftijd van 2 tot met 5 jaar 
van harte welkom. Er is o.a. 
een springkussen, een kin-
derdisco en er zijn allemaal 
Oudholllandse kinderspelen.
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Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Veilig op de ski’s,
veilig op de weg

check nu uw banden!

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

* Winterbanden *
* De- en monteren * 

* Balanceren *
* Reparaties *

* Accu’s *
* Opslag banden *
* Reinigen wielen *

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Specialist voor al uw bloemwerken.

Tulpen, narcissen, hyacinten,
met óf zonder bolletje!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

t/m 12 jr.

RONDE TAFEL OVER PARTICIPATIE: 
KOM MET IDEEËN!

“Samen participatie een nieuwe impuls geven.” Dat is kortweg het motto van de  
vervolgbijeenkomst over dit onderwerp op 6 maart 2013. 

Wat vooraf ging 
Op 17 oktober jl. 2012 vond een Ronde-Tafelbijeenkomst over het onderwerp ‘participatie’ 
plaats. De deelnemers zagen aan het eind van de avond dat het gesprek over dit belangrijke 
onderwerp nog niet afgerond was en verklaarden zich bereid daarover nog een keer bijeen 
te komen. 

Open staan voor elkaar! 
Met drie betrokkenen ‘uit de praktijk’ is nagedacht over het vervolg. En - geheel in de geest 
van het onderwerp - is er gezegd: laat iedereen met ideeën komen. De gemeente heeft wel 
zijn gedachten over participatie, maar misschien zijn die wat beperkt, omdat een overheids-
organisatie nu eenmaal uit moet gaan van regels en procedures. Burgers denken ‘vrijer’!

Heeft u een idee? 
Op de Ronde-Tafelbijeenkomst van woensdag 6 maart stellen wij u in de gelegenheid om 
uw idee te presenteren. 

De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Blauwe Tram (Louis Davidscarré) en onder  
leiding staan van een externe voorzitter, de heer A. Kramer. In het verleden begeleidde  
de heer Kramer de participatiebijeenkomsten over de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Aanvang: 20.00 uur
Om organisatorische redenen wordt u gevraagd om, als u met een idee wilt komen,  
dat vooraf te melden aan de raadsgriffie via e-mail: griffie@zandvoort.nl. 

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2013 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

belastingaangiften / fiscale adviezen
administraties / boekhoudingen • jaarrekeningen 

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Vlnr: Marion Roberts, Mikkel Fjeld Skorpen, Anna Buchel,  
Bert van de Wetering en Martine Straessser

Kamerkoor I Cantatori Allegri  
in het museum

Zeefdruk van Andy Warhol uit de serie ‘Marilyn Monroe’

Belcanto concert verrast bezoekers

Zondagmiddag matinees bij Oomstee 

I Cantatori Allegri verzorgt 
gevarieerd miniconcert 

Nieuwe cursus ‘Anders kijken naar Kunst’

Afgelopen zaterdag wist een vijftal aankomende klassieke 
muziektalenten met aria’s, duetten en zangstukken de har-
ten van het publiek volledig te boeien. Door de in Nederland 
gevestigde ‘International Belcanto Academy’ worden zij via 
masterclasses, workshops, trainingen en concerten in het 
hele land deskundig begeleid in de keuze voor een succes-
vol zangrepertoire. 

Elke laatste zaterdag van de maand biedt het Zandvoorts 
Museum een platform aan waar afwisselend muziek, thea-
ter, poëzie dan wel verhalenvertellers centraal staan. Op 23 
februari was op uitnodiging het Zandvoortse kamerkoor I 
Cantatori Allegri aanwezig. Het koor bracht een veelzijdig 
repertoire met zowel populair klassieke koorwerken als ne-
grospirituals, musicals, opera en moderne volksmuziek. 

In de maand maart presenteert café Oomstee 5 jazz-optre-
dens. Naast de maandelijkse Jazz ’n Jamsessies van Arthur 
Heuwekemeijer en de reguliere jazz met de top en subtop 
van Nederland iedere 3e vrijdag van de maand, zijn er nu 
ook de Jazz Zondag Matinees.

Bent u geïnteresseerd in de Kunstgeschiedenis? Dan is de 
cursus ‘Kunst in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw’ 
iets voor u. Voormalig conservator van het Bonnefanten Mu-
seum in Maastricht, drs. Liselot de Jong, is geen onbekende 
in het aanreiken van cursussen Kunstgeschiedenis. In drie 
bijeenkomsten toont zij op een duidelijke en boeiende wijze 
aan hoe u op een andere manier naar kunst kunt kijken. 

Belcanto, Italiaans voor 
‘schone zang’, is een zang-
stijl waarin de aandacht 
voor de klankkleur van de 
stem een bijzondere grote 
rol speelt. Vi b rato is daarbij 
van relatief groot belang. 

Komende zondag speelt er een 
bijzondere band, het Trio Cool 
Sound. Dit vaste maandag-
avond trio van het bekende 
jazzcafé Alto in Amsterdam 
speelt een mengeling van 

De kunst in de periode van de 
jaren ’60 tot en met ’80 van 
de vorige eeuw levert een bij-
zonder dynamisch beeld op 
en heeft onze ideeën over wat 
kunst is, wezenlijk veranderd. 
Werkelijk alles is mogelijk. 
Grenzen tussen de verschillen-
de kunstvormen vervagen en 
nieuwe materialen en technie-
ken geven kunste naars meer 
vrijheid. In deze drie decennia 

De tekst van het gezongene, 
zoals de uitspraak, de inter-
pretatie enzovoort, staat 
daarbij op het tweede plan. 
Tegenwoordig wordt de term 
Belcanto ook gebruikt voor 
een stijl(school) van instru-

door Nel Kerkman

Het kamerkoor I Cantatori 
Allegri bestaat sinds 2003 
en is een groep die een grote 
variëteit aan muziekstijlen 
ten gehore brengt. Onder de 
bezielende leiding van diri-
gent Jan Peter Versteege zong 
de groep, bestaande uit acht 
dames en drie heren, dit keer 
zonder begeleiding, dus a ca-
pella, meerstemmig. Zij deden 
hun naam I Cantatori Allegria, 
in het Nederlands vertaald ‘De 
vrolijke zangers’, echt eer aan.

Vrolijke zangers
In de binnenruimte van het 

stijlen. Of zoals zij zelf zeggen: 
“We spelen muziek die aan-
genaam is bij een jong en een 
oud publiek. Wij spelen suites 
met bekende melodieën die 
van medium naar snel en van 

hebben grensverleggende ac-
tiviteiten plaatsgevonden en 
is met het idee afgerekend dat 
alleen een schilderij, of een 
beeld, kunst kan zijn. 

Zo staan de jaren ’60 in het 
teken van de Op Art en de Pop 
Art. De kunst richt zich voor 
het eerst in de geschiedenis 
behalve op de kapitaalkrach-
tige verzamelaars ook op de 

mentale muziekinterpreta-
tie met veel aandacht voor 
de toonvorming en klank-
schoonheid, zonder daarbij 
tekort te doen aan andere 
aspecten van het musiceren. 
Dit kan geleerd worden door 
middel van zangles. 

Het in Zandvoort georga-
niseerde Belcanto concert 
was voor de deelnemers 
Marion Roberts, Mikkel 
Fjeld Skorpen, Bert van de 
Wetering, Martine Straesser 
en Anna Büchel een muzikale 
uitdaging met 18 verschil-
lende muziekstukken van 
onder andere de Belcanto 
componisten Donizetti, Bel-
lini en Rossini en professio-
neel aan de vleugel begeleid 
door Flora Lanz. Zowel de 
enthousiaste deelnemers als 
het publiek hebben volop ge-
noten van het bijna twee uur 
durende optreden in theater 
De Krocht. 

Zandvoorts Museum stond 
uitnodigend een tiental 
klapstoelen klaar voor de 
bezoekers die het mini-
concert wilden bijwonen. 
Er moesten echter stoe-
len bijgezet worden want 
de belangstelling was 
groot en de sfeer prima. 
Het kamerkoor opende 
met twee klassieke koor-
werken en vervolgde met 
meer speelse muziek. Na 
een korte pauze werd de 
toehoorder muzikaal mee-
genomen langs diverse 
landen, waarbij de taal 
geen belemmering was 
voor het koor. De duide-

langzaam naar groove tempo’s 
gaan. Dus ‘fun for all'!” Mark 
van de Feen bespeelt de piano, 
de contrabas is in handen van 
Peter Bjørnild en de in Tripoli 
geboren Roberto Haliffi roert 
de trom. De jazzliefhebber kan 
vooruit kijken naar een prach-
tige zondagmiddag. Aanvang 
15.00 uur bij Oomstee Jazz in 
de Zeestraat. De entree is zoals 
altijd gratis.

jongere generatie en heeft 
een vrolijk, ludiek en soms 
provocerend karakter. Een de-
cennium later, in de jaren ’70, 
ontstaan nieuwe kunstvor-
men zoals Concept Art, Body 
Art en Land Art. Juist toen 
men dacht dat het schilderij 
een overleefd medium was, 
kwam er in de tweede helft 
van de zeventiger jaren weer 
volop aandacht voor de schil-
derkunst. Omtrent 1980 breekt 
in Europa een nieuwe genera-
tie schilders door: de Nieuwe 
Wilden oftewel Neue Wilden. 
En zo ontstaat er een naoor-
logse kunststroming.

Informatie
De cursus bestaat uit drie bij-
eenkomsten en worden ge-
geven op 12, 19 en 26 maart 
in Beachclub Take Five. Elke 
bijeenkomst is van 20.00 tot 
21.45 uur met een pauze van 
15 minuten. De kosten zijn  
€ 50 per persoon en dat is inclu-
sief koffie of thee. Aanmelden 
kan via tel. 06-48443623 of per 
e-mail: info@kunstinvorm.nl. 
Vanaf 20.00 uur kunt u gratis 
op de boulevard parkeren.

Sporen uit het verleden
Het raadhuis

door Nel Kerkman

Op de Creamarkt van Cen-
ter Parcs stond glazenier 
Marc Valk van Valk  glas-
studio met zijn collectie 
fraaie glas-in-loodramen 
en ontwerpen. Buiten zijn 
nieuwe werken die zeer 
bijzonder van afbeelding 
en vorm zijn, stonden er 
ook twee Zandvoortse af-
beeldingen waarvan ik het 
raadhuis qua kleurstelling 

heel mooi vond. 

Dit kunstwerkje kan zowel 
hangend als staand neer-
gezet worden en is dus 
zeer functioneel. De af-
beelding van het raadhuis 
inspireert menig kunste-
naar want ook glazenier D. 
v.d. Mije en een zwart-wit 
afbeelding gemaakt door 
Emmy van Vrijberghe de 

Coningh maakten dank-
baar gebruik van het mo-
numentale gebouw en zijn 
al in deze rubriek getoond.

lijke uitleg bij de diverse liede-
ren door Versteege, verhoogde 
het geheel en vooral het per-
fect gezongen Yerushalayim 
bezorgde menigeen kippenvel. 
Als ‘uitsmijter’ werd het Zuid 
Afrikaanse lied Nkosi Sikkelel 
met grote overgave gezongen. 
Iedereen was het er over eens, 
deze mini-uitvoering was er 
een met een gouden randje. 



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Koffie & Broodjeshuis Sheila's - Gasthuisplein 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat wij de nieuwe 
collectie leren portemonnees 

en tassen binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

Voor op brood offe…
bij de borrel!

Jong belegen Goudse kaas
nu 1 kilo slechts € 7,98

Boeren Achterham 
150 gram € 1,98

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand maart voor Pashouders:

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Pedicure Behandeling ca 45 min. €19
Kalknagels? Overtollig eelt? Kloven? Likdoorns?
Wij bieden een professionele voetverzorging en zijn 
aangesloten bij de branche organisatie ProVoet
ZandvoortPas Maart Special: 
€ 7,50 korting op iedere behandeling van € 30 of meer! 
Niet i.c.m met 6de gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57  M 06 140 29 888



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
KorreL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties 
(partners en ouder/kind). 

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.
Eerste consult 15% korting 

Ab van der Neut - psycholoog NIP
 06 31393790 • info@abvanderneut.nl 

Relatie therapeut
Ab van der Neut

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

15% KORTING
OP WENSKAARTEN

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand maart
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Start 14 maart 2013:
Cursus Positief Opvoeden 

Allemaal vragen waarmee je als ouder/opvoeder van een kind te maken kunt krijgen.

De cursus Positief Opvoeden bestaat uit acht groeps- en telefoon sessies, 
waarin u het volgende leert: 
- opvoedingsvaardigheden die werken;
- hoe u de ontwikkeling van uw kind kunt stimuleren;
- hoe om te gaan met probleemgedrag van uw kind;
De groep bestaat uit maximaal 10 tot 12 deelnemers.

Heleen van Keulen en Judith Quist beide werkzaam bij het Leger des Heils geven de cursus die 
wordt afgewisseld met filmpjes en oefeningen met andere deelnemers. U krijgt een eigen werk-
boek waarmee u vanaf de eerste bijeenkomst thuis aan de slag gaat. Aan het eind van de cursus 
heeft u een eigen opvoedaanpak ontwikkeld. 

VOOR WELKE OUDERS EN OPVOEDERS?
De cursus Positief Opvoeden is voor ouders met één of meerdere kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. 

DATUM EN TIJDSTIP 
Start: donderdagochtend 14 maart 2013 
van 9.30 uur-11.30 uur
Vervolgdata: 21 maart, 28 maart en 4 april  
daarna drie telefonische sessies en slot-
bijeenkomst op 16 mei 2013

RESERVEREN
Aanmelden en voor vragen kunt u contact opnemen met Judith Quist, 
10 voor Toekomst Leger des Heils j.quist@legerdesheils.nl  -  06 - 443 720 02

www.cjgzandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

‘Waarom wil mijn kind niet luisteren naar wat ik zeg?’
 ‘Hoe voorkom ik een driftbui als mijn kind zijn/haar zin niet krijgt? 
‘Hoe leer ik mijn kind te gehoorzamen?’
‘Hoe kan ik de ontwikkeling van mijn kind versterken’,

LOCATIE 
CJG Zandvoort, Dr. Jac. P. Thijsseweg 24a, Zandvoort 
(tijdens de cursus is geen kinderopvang geregeld) 
   
KOSTEN
De toegang is gratiS!

‘Soms heb ik het gevoel dat ik alweer vergeten ben wat ik net heb gevraagd.  
Daardoor krijg ik wel eens het idee dat ik de grip een beetje kwijtraak.’ 

Herkent u dit bij uzelf, uw partner, familielid, vriend(in), buur of andere bekende? Heeft u behoefte  
om er eens met anderen over te praten? Of maakt u zich zorgen over hoe het thuis verder moet. 
Misschien vindt u het ook fijn om een aantal keren per week met anderen te zijn. Om samen met  
hen activiteiten te ondernemen. Dat kan in Ontmoetingscentrum Zandstroom in Zandvoort. Hier ontmoet u 
mensen die ook vragen en problemen hebben over geheugenverlies of dementie. Samen met u, de andere 
bezoekers en onze professionele medewerkers stellen we een gevarieerd dagprogramma op. Dat kan bestaan uit 
verschillende creatieve activiteiten, bewegen en geheugentraining. En we trekken er ook samen op uit.

Meer weten over Zandstroom? Bel 023 8 918 918 of stuur een mail naar programmacoördinator 
Leontine Trijber oc.zandstroom@zorgbalans.nl

Zandstroom

Febo Zandvoort

7 t/m 17 maart

€1,-

milkshake 0,3L
of oubliehoorn

28 feb. t/m 6 maart
kip- of grillburger

€1,
50

Febo Zandvoort
is 

vernieuwd
en 

trakteert!

U bent weer welkom op
het Kerkplein 5!het Kerkplein 5!

(h
e
r)

o
p

e
n

ig
sa

ct
ie

s!

Zonne-
panelen 
op je dak, 
goed 
geregeld! 
Reserveer nu, dan 
doen wij de rest

www.zonzoektdak.nl 
Vraag vrijblijvend de o� erte aan.

nu in prijs gedaald! Crazy Monkey Deal
1000 Flyers A6

250 grs glanzend 
dubbelzijdig full color

voor maar
DRUKWERK UIT ZANDVOORT PUNT!

ex btw

STARTERS    OPGELET  ! UNIEKE  KANS
5  APPARTEMENTEN EN  1  PENTHOUSE IN HET CENTRUM

Zeestraat - kop Haltestraat 
  - 3 kamer appartementen
  - instap-klaar,  complete afwerking  
     badkamer en  keuken  
  - het complex is voorzien van lift en 
     videofoon-installatie
  - parkeerplaats
- Nationale  Hypotheek  Garantie    en       
starterslening  gemeente  Zandvoort  

mogelijk

T: 023-57 39 234       
www.greevenmakelaardij.nl 

T: 023-57 39 234     
www.debiase.nl 

Zaterdag 2 maart   van 12.00 tot 14.00 uur 
 U bent van harte welkom

 Gelegenheid om alles over dit project te weten en te vragen 
         aanwezig: - de architect   - de aannemer
                           - de verkopend makelaar - de hypotheekadviseur

Kom gerust langs...

Locatie: restaurant MMX  Haltestraat 13  te Zandvoort

Prijs vanaf   € 198.000,-



15
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Peter Brandse (55) woont al vanaf zijn vroegste jeugd in 
Zandvoort. Hij heeft een eigen assurantiekantoor in de 
Watertoren gehad en na de verkoop hiervan heeft hij bij 
HBR in Bloemendaal gewerkt. Onlangs is hij gestart met 
‘Brandse Services’, een bedrijf dat praktische dienstverle-
ning en zorg biedt aan ouderen die zich nog prima zelf-
standig kunnen redden, maar soms enige hulp kunnen ge-
bruiken om het leven te vergemakkelijken. 

Bij Italian Restaurant MMX vindt zaterdag 2 maart van 12.00 tot 14.00 uur een verkoopin-
formatiemiddag plaats van het kleinschalige nieuwbouwproject ‘Villa aan Zee’ aan de 
splitsing Haltestraat / Zeestraat te Zandvoort. Er worden 5 appartementen en 1 penthouse 
gerealiseerd en de koopsommen beginnen v.a. € 198.000,= V.O.N. 

Hoe is hij tot deze andere 
vorm van dienstverlening ge-
komen, is natuurlijk de voor 
de hand liggende vraag. “De 
ouders van een vriend van mij 
wonen in een aanleunwoning. 
Toen hij voor drie weken naar 
het buitenland ging, vroeg hij 
of ik wat hand- en spandien-
sten wilde verrichten tijdens 
zijn afwezigheid. Zijn vader 
was door een operatie name-
lijk erg verzwakt en zijn moe-
der kan zich alleen met behulp 
van een rollator voortbewe-
gen. Ik heb met haar onder 
andere samen boodschappen 
gedaan, we zijn samen naar de 
bibliotheek geweest en ik heb 
haar van en naar een ANBO-
feestmiddag vervoerd”, vertelt 
Peter met veel passie. “Haar 
blijdschap en dankbaarheid 
waren voor mij hartverwar-
mend en dat zette mij aan 

Het belooft een interessante 
middag te worden. Onder 
het genot van een drankje 
zal architect Remo De Biase 
het project nader toelich-

Brandse Services

Voorverkoop nieuwbouw ‘Villa aan Zee’ 
bij Italian Restaurant MMX

het denken. Tegenwoordig 
heeft iedereen het druk en 
de ouderen willen of kunnen 
niet altijd een beroep doen 
op familie, vrienden of buren. 
Ook de overheid biedt steeds 
minder zorg.” 

Er vindt eerst kosteloos een 
kennismakingsgesprek plaats 
bij u thuis, eventueel samen 
met een vertrouwensper-
soon van uw kant, om te ho-
ren wat de behoeften zijn. 
Dat kan begeleiding zijn naar 
specialist, een verre vriend of 
een gezellig uitstapje. Maar 
ook (huishoudelijke) klusjes, 
zoals boodschappen doen, 
tuinonderhoud of extra ge-
lapte ramen. Daarnaast biedt 
Peter ook voor ontspanning 
vele mogelijkheden: fietsen, 
zwemmen, een spelletje 
doen of leren op een simpele 

door Erna Meijer

manier gebruik te maken van 
de computer. Overige dien-
sten kunnen nog zijn: hulp 
bij administratie of opzeggen 
abonnementen, verzekeringen 
etc. Voor alle duidelijkheid: de 
medewerkers van Brandse 
Services zijn niet medisch on-
derlegd, dus als u niet zonder 
medische hulp kunt, dan wil 
Peter dat graag weten. 

Van belang is met name dat 
vertrouwen de basis is voor 
de aangeboden diensten. De 
kleine kring van mensen die 
betrokken zijn bij de hulp-
verlening, hebben ervaring 
opgedaan in hun werkzame 
leven en willen graag hel-
pen tegen niet-commerciële 
prijzen. Zo kost 1 uur hulp  
€ 27,50 incl. BTW maar er is 
ook een 10-strippenkaart voor  
€ 200. Indien u via Zorg-
Contact (geen tussenper-
soon) wordt verwezen, geldt 
zelfs een gereduceerd tarief. 
Wellicht kunt u ook nog ge-
bruik maken van het per-
soonsgebonden budget (PGB).

Brandse Services, tel. 023-
5715614 of 06-16141347. E-mail: 
peter.brandse@online.nl.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing 
van brieven te weigeren.

Oproep aan alle hondenbezitters
Wat een pret zal het zijn als straks de temperatuur weer stijgen gaat en je plaats neemt op een 
bankje op de boulevard... Niet dus!

Zelf ben ik eigenaar van twee honden en ik stoor mijzelf enorm aan de stront die NIET wordt opge-
ruimd. Iedere morgen, middag of avond sta ik netjes de rode zakjes te vullen met ontlasting van mijn 
eigen dieren tussen de vele hopen die gewoon zijn laten liggen door andere hondeneigenaren. Met 
name de strandafgangen, de strook duinen tussen strand en boulevard, de Verlengde Haltestraat, 
de plantsoenen en kinderspeelplaatsen in de Keesomstraat (en nog veel meer gebieden eigenlijk) zijn 
om van te kotsen! 
 
Er zijn duidelijk meer mensen die zich eraan storen. Zoals de persoon die met rode merkstift de niet 
opgeruimde hopen omcirkeld en er met een pijl en koeienletters ‘ASO’ bijschrijft, wat nadat de hoop 
verdwenen is nog lang op de stoep te zien blijft. 
 
Ook wordt ik regelmatig door mijn buren aangesproken over de stront in de straat en ik schaam me 
kapot! Het is een kleine moeite en op iedere hoek zijn de rode zakjes ondertussen wel te vinden. Hoe 
moeilijk kan het zijn?! Hou je beest in de gaten en ruim de shit op! Doe iedereen alstublieft een plezier 
en zorg er voor dat de slogan ‘Zandvoort Schoon!?’ een beetje eer wordt aangedaan. 
 
Tevens zou ik ook de gemeente willen oproepen de poepscoop kar eens in te zetten. Met zoveel honden, 
en dus belastingbetalers, in het dorp zal er heus wel wat geld overblijven om met die kar een keer 
per week schoon schip te maken. Hier en daar een hondentoilet zou ook geen overbodige luxe zijn. 
 
Als iedereen nu een beetje meer zijn best doet worden we er allemaal beter en blijer van! Laat de 
groenstroken weer groen kleuren in plaats van bruin.
 
Bij voorbaat dank! 
D. Driehuizen

Ladderwagen van Brandweer Zandvoort 
Ruim 34 jaar ben ik werkzaam geweest als beroepsbrandweerman in Amsterdam. Nu ik met pensioen 
ben, is mijn interesse in mijn ‘oude vak’ niet verloren gegaan. Laat ik maar direct met de deur in huis 
vallen (wat tijdens mijn werk zeer vaak een reden was om een woning binnen te komen): diegene die 
het onzinnige plan hebben bedacht om te kunnen bezuinigen op de ladderwagen, moet zich schamen 
voor zijn ondeskundigheid. Ergo, inwoners en brandweerpersoneel hun basisveiligheid uithollen gaat 
grote gevaren en risico’s met zich meebrengen.

De Ladderwagen is een specifiek Redvoertuig, om te worden ingezet waar geen 2e vluchtweg mogelijk 
is. Denk hierbij aan portiekflats, maar zeker zo belangrijk als vluchtweg voor de ingezette brand-
weermensen, als er geen terug mogelijk is. Zelf heb ik dit diverse keren ondervonden en het was onze 
redding naar beneden te komen via ‘de ladder’.

Dan het aspect van medewerking bij afhijsen patiënten i.s.m. ambulance. De Ladderwagen wordt altijd 
ingezet bij afhijsen van patiënten. Niet altijd spoedeisend, maar genoeg gevallen om snel op plaats inci-
dent te zijn, en dan niet 15 tot 20 minuten te moeten wachten op een ladderwagen die uit Haarlem moet 
komen. Dit mag een gemeenteraad niet toestaan, want wie neemt hiervoor de verantwoording op zich? 
Die kille rekenmeesters van VRK? Nou die zijn dan niet thuis (en dat noemt zich brutaal Veiligheidsregio 
Kennemerland!). De amateurs van de VRK die dit hebben bedacht, wil ik graag confronteren dat als 
er geen weg terug is, je G.. op je blote knieën dankt dat er ladderwagen staat! Maar dit zijn lieden 
die achter hun bureau deze snode plannen bedenken, en nooit enig brand(je) hebben meegemaakt.

Dit mag onder geen enkele voorwaarde gebeuren, dit is géén bezuiniging maar aantasting van onze 
veiligheid. Het zou wenselijk zijn om massaal inwoners, politici en bestuurders te mobiliseren en hier-
tegen te protesteren.

H.J. Kroos
Inwoner van Zandvoort

ten. Ook verkopend make-
laar Timo Greeven (Greeven 
Makelaardij) en hypotheekad-
viseur Petra Geusebroek 
(Seven for Live) zijn aanwezig 

voor het geven van informa-
tie. Nieuwsgierig geworden 
naar dit bijzondere project? 
U bent van harte welkom bij 
MMX, Haltestraat 13. 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, 

Zandvoort 
Lid van Pro Voet 

(*vergoed door zorg-
verzekering) 

.........................................................
PC-problemen? 

Rep-it 
lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) netwerk 

of advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. 

sch.maken + nagels 
knippen + eelt verwijderen 
+ evt. likdoorns weghalen 

+ creme massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 

Thuisbehandeling 
normaal € 30 nu € 25. 

Info: 5734944 
of 

06-50203097

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Voor een pedicure behan-
deling waarin u de baas 

blijft over uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hot-stone massage 
en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

 ........................................................
One Stop Nail Shop

A.B. Nails in Haarlem: 
nagelstudio, 

opleiding tot nagelstyliste, 
groothandel 

in nagel producten
 en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten Zandvoort.

Speciaal tarief Schiphol  
voor bus en personen 
vervoer Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588
.........................................................

Schilder heeft tijd over 
voor 12,50 p.u.p.p.

 Ook stucwerk mogelijk. 
Tel. 06-27048739

.........................................................
Nieuwste model zonnebank 

met lichaamskoeling, 
gezichtskoeling, licht-

therapie, aromatherapie, 
verneveling, gezichts-

bruiner, heerlijke muziek 
(meerdere keuzes) en 

aansluiting voor uw eigen 
iPod. € 0,80 p/min.

Slender You Zandvoort, 
Hogeweg 56A, 

tel. 06-19413733

Nieuwe Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 

of 06-22209568
.........................................................

Het Pakhuis
De leukstekringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Gespecialiseerd 

in Porsche en 
4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

Voor uw APK, alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 0653231754

 Natuurlijk SKiP, 
wat betekent dit? 

zon of regen,
mist of wind, 

buiten is het altijd 
spannend en valt er veel 

te beleven in de tuin 
of in de buurt van 

Pippeloentje en Pluk. 
Volg ons ook op facebook 

(pippeloentje-pluk). 
www.pippeloentje-pluk.nl 

 ........................................................
Te huur: 

gezellig gemeubileerd 
2 kamer appartement 

dichtbij strand en dorp. 
€ 750 per maand 

incl. g/w/l/internet 
en tv/dvd. 
Niet roken 

en geen huisdieren. 
Info: 06-13192998

.........................................................
Tennisclub Zandvoort 

heeft weer plaats 
voor nieuwe leden. 
Voor jong en oud, 

van beginnende tot 
gevorderde tennisser. 

Open dag zat. 23 maart 
10.00-15.00 uur. 
tc-zandvoort.nl

.........................................................
*LET OP*

Hondenuitlaatservice
met 7 jaar ervaring heeft 
weer enkele plekken over. 

Prijs vanaf € 10,95. 
Voor meer info kunt u 

bellen met 06-41556141
.........................................................

Nieuwe cursus 
KUNSTGESCHIEDENIS 

Kunst in de jaren ’60, ’70 
en ’80 van de vorige eeuw

12, 19 en 26 maart
in Zandvoort

drs Liselot de Jong
06-48443623

www.kunstinvorm.nl
.........................................................

Bouw- en 
renovatiebedrijf P.M.K.

(in Zandvoort). 
Voor alle klussen in 

en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren, 

timmerwerk,
 badkamers en keukens. 

Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit 

tegen Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212

.........................................................
Ook Richard Kerkman(Burk) 

weet nu waar Abraham 
de mosterd haalt.

Gefeliciteerd van je familie

Praktijkruimte te huur. 
€ 350 per maand. 

Zeer geschikt als massage-
salon of kapsalon o.i.d. 

Voor meer info
 bel 06-23349558 

(Gaarne na 19.00 uur)
.........................................................

Reünie toernooi
voor dames die nu,
of ooit, bij The Lions 

gebasketbald hebben. 
Doe ook mee! 
Info op blog: 

thelionstoernooi.
blogspot.nl

.........................................................
Medemuzikant(en)

gezocht. 
Ik (19jr, m.) speel meer 

dan 1 jaar gitaar (klassiek) 
en zou graag in een 
band willen spelen. 

Ik speel vooral rock en 
klassiek. FKP@live.nl

.........................................................
Hoera Irene bijna 65 jaar!

Lieve (schoon)mams, 
nog 5 dagen en je mag 
'rustig aan' gaan doen! 

Zal ‘t je lukken? 
Dikke verjaardagskus 

van Ilse, Robert en Brenda
.........................................................
Stratenmaker heeft tijd over. 

€ 12,50 p.u. 
of vaste aanneemprijs. 

Tel. 06-33448192
.........................................................

Donderdag 7 maart 
14.00-16.00 

of 20.00-22.00 uur, 
presentatie over: 

Gezonde voeding voor 
jong en oud door Annette 

ter Heijden in flat de 
Meeuw, Keesomstraat 51. 
Welkom vanaf 13.30 uur 

of 19.30 uur, gratis entree. 
Liefst reservering, 

tel. 5716511. 
.........................................................

Financiële Problemen?
Samen zorgen we voor 
grip op uw financiën. 

Bel Budgetcoach Haarlem, 
Joke van der Mije. 
Tel. 06-51124036

www.budgetcoach-
haarlem.nl

.........................................................
Hondentrimster

De 4 Pootjes
Annemiek Wolters

Bij u aan huis
06-23093264

mieke.wolters@
kpnplanet.nl

Lid van de ABHB
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Er komt een moment waarop je in bed ligt, leunend op 
twee ellebogen, verdiept in een boek, en dat je in de 
gaten krijgt dat de lettertjes wat wazig gaan zien. Je 
merkt bijna niet dat je hoofd steeds meer naar boven 
trekt, totdat je nek in een rare hoek staat en behoefte 
krijgt om even van links naar rechts te draaien. Teksten 
dicht bij mijn gezicht vertroebelen. Het lijkt alsof ik ach-
ter een raam sta waartegen het regent dat het giet, 
en daarachter een pagina met tekst hangt die ik moet 
voorlezen. Het lukt me niet. Zodra ik het boek of de tekst 
verder van mij af hou is er niets aan de hand. 
Een leesbril, ik zal er aan moeten geloven! Geloven dat 
ik niet meer de jongste ben klaarblijkelijk. Want in mijn 
herinnering als 15-jarige associeerde ik leesbrillen met 
ouderdom. Mensen waarbij de gezondheid achteruit 
ging en oogklachten in een later stadium veelal gepaard 
zouden gaan met staar bijvoorbeeld. En in die tijd waren 
mensen van 65 jaar al oud voor mij. Maar daar ben ik 
nog lang niet! En nu al deze klachten. Ik heb het snel 
verwerkt. Ik heb in de winkel staan grabbelen in het rek 
leesbrillen. Afrikaans printje op de pootjes, maar welke 
sterkte? Ik probeer er eentje. Bij een oogtest vorig jaar 
had ik + 0,25, maar als ik die probeer zie ik nog geen 
donder als ik het kaartje probeer te lezen. Bij + 2.0 open-
baart zich een duidelijkheid door enorm verdikte letters. 
Ja, dit is wat ik noem een verbetering. Als ik ’s avonds 
lees wordt het niet opgemerkt door manlief totdat ik 
opkijk met het brilletje hangend op het uiterste puntje 
van mijn neus, en er wenkbrauw omhoogtrekkend over-
heen kijk. Hij lacht ondeugend en refereert eraan dat 
de strenge juffrouw look mij een 
sexy uitstraling geeft. Hmm, wie 
weet is zo’n brilletje zo gek nog 
niet. Misschien is het toch niet 
zo’n onding als dat ik in eerste in-
stantie dacht…. 

Leesbril

Uitgesproken!
Een wervelwind die een spoor van vernieuwing brengt. Je 
kunt het op vele manieren samenvatten wat de nieuwe 
lunchzaak in de Haltestraat inhoudt maar dit is de beste be-
nadering als je kijkt wie dit etablissement geopend heeft. 

door Maxim Roos

In mei 2012 besloot Liesbeth van der Meij de Bie om een 
eigen zaak te beginnen. Deze enthousiaste dame had al 
een rijk arbeidsverleden met als enige overeenkomst dat 
ze veel met mensen om is gegaan. Zo heeft Liesbeth een 
tijd gewerkt bij een charitatieve instelling waarbij ze ont-
spoorde tienermoeders hielp hun leven weer op de rit te 
krijgen. Horeca is tevens niks nieuws voor haar, gezien haar 
werk in een strandpaviljoen. Als klap op de vuurpijl heeft 
Liesbeth nog in de verkoop gezeten en daar veel diploma’s 
gehaald waaronder NIMA. Beslagen ten ijs zat ze op een 
dag in mei te overdenken wat ze nog meer aan haar lijstje 
wilde toevoegen. 

Liesbeth wilde een eigen zaak. Maar het moest geen der-
tien in een dozijn worden. Ze vond het maar vreemd dat 
we in dit dorp geen openbare huiskamer hadden waar je 
voor een zeer betaalbaar bedrag lekker kon lunchen. Zo zat 
Liesbeth dus in juni al bij de makelaar om over nummer 57 
in de Haltestraat te praten. Een maand later was de ope-
ning al gerealiseerd zonder half werk. In rap tempo heeft 
Liesbeth met veel hulp van (schoon)familie het voor elkaar 
gekregen om de zaak van een nieuwe keuken en sanitair te 
voorzien en de lunchroom een frisse uitstraling te geven. 

Achterover leunen zit er niet meer bij maar dat heeft deze 

flamboyante dame nooit gedaan. Met twee opgroeiende 
tieners en een drukbezette man lukt het haar prima om dit 
alles draaiende te houden. Gelukkig krijgt ze veel hulp van 
haar zwager Bart die veel voor haar doet in de keuken en 
met alle culinaire voorbereidingen. Liesbeth slaagt er dan 
ook in om zeven dagen per week gastvrouw te kunnen zijn 
in Lunchbreek. Voor een gezellige lunch, een zakenlunch 
of een rustmoment op de dag met krant en koffie is er 
altijd plek. 

Echter, de creativiteit van Liesbeth gaat verder dan dit. Zo 
kun je vanaf volgende week een uitgebreide High Tea reser-
veren. Bent u ondernemer en wilt u een workshop geven? 
Geen probleem voor Lunchbreek. Een frisse zaak en een vol 
enthousiaste gastvrouw staan tot uw beschikking. Alles 
is mogelijk! 

Met de komst van deze wervelwind en Lunchbreek is sinds 
13 juli code blauw-geel afgegeven in Zandvoort. Succesvolle 
vernieuwing mag immers toch ook een kleurcode hebben?

Code blauw-geel
Interview

Liesbeth van der Meij de Bie

Een mens 
zonder dromen 

is armer 
dan een mens 
zonder geld.
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Tegeltje

Kijk nou eens!
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Terwijl het donker wordt 
in Zandvoort is de zon 
nog in volle schijn.
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

YANKS GAAT HOLLANDS

HANS KAP

VRIJDAG 1 MAART

Aanvang 20.30 uur

HANS KAP
Aanvang 20.30 uur

U kunt zich nog inschrijven!

Hulp voor kinderen bij een 
echtscheiding start op 18 maart 2013

Een echtscheiding van de ouders heeft op kinderen een enorme impact. Het Centrum 
voor Jeugd en Gezin start daarom met een KIES training (Kinderen In een Echtschei-
dings Situatie). Dit is een programma voor kinderen gericht op het verwerken van de 
scheiding. 

In acht bijeenkomsten praten kinderen door middel van creatieve opdrachten en spel 
over de verschillende thema’s rondom de scheiding. De bijeenkomsten richten zich op 
het verwerken van de echtscheiding en het leren omgaan met de nieuwe situatie. Bij 
leeftijdsgenoten uit de eigen omgeving vinden kinderen herkenning, steun en tips.

DOELgROEP: voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar

DATA: 18- 25 maart - 8, 15 en 22 april - 13, 27 mei en 3 juni 2013
TIJD: 15.00 – 16.00 uur
LOCATIE: Centrum voor Jeugd en Gezin in Zandvoort; 
Dr. Jac. P Thijsseweg 24a 
Deelname is gRATIS!

AANMELDEN
Wilt u meer weten of uw kind(eren) aanmelden voor deze training? 
U kunt bellen 023- 5433245 of mailen iruijgrok@kontext.nl 
met Ingrid Ruijgrok van Kontext:

www.cjgzandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902 
www.walkoffameshirts.nl

Walk of Fame 
herenshirts

MAART ACTIE

Nieuwe collectie

Uw oude shirt is 
10 EURO WAARD!!!

Lever uw oude shirt in bij aankoop van 
een nieuwe en ontvang 10 euro retour!

(Geldt niet voor andere acties)

 Fu King Prawns

A L L  Y O U  C A N  E A T

GRATIS
PARKEREN

P

m e e r  d a n  1 0 0  v e r s c h i l l e n d e  h a p j e s

Codfish Sweet Soy Beef

Sake Beef

Crabclaws

Grilled Duck

Shanghai Paksoi

Vegetarian Gyoza

Basil Chicken Kushi Sweet Peppers

Asparagus Haricot Verts

Tofu Five Spices

Buta Teriyaki

Kushi CourgettesChicken BaaGaa

Shui Kao

Lettuce Wraps

Szechuan Beef

Sake Nigiri Avocado Sake Maki

Sake Maki

California Maki

Softshell Crab Maki

Kappa Maki

Spicy Maguro Maki

Tekka Maki

Sake Sashimi

Creuses

Maguro Sashimi

Miso Soup

Ha Kau

Won Ton Soup

Kai Mai

Tomato Soup

Ngau Mai

Shui Kao SoupJade Dumplings

Lobster Soup

Honey Pork Bun

Haru Maki

Maguro Nigiri

Hotate Sashimi

Banana Fritters

Siu Mai

Sate Ayam

Spicy Chicken Balls

Little Dragon Buns

Carpaccio

Wakame Salad

Sashimi Salad

Edamame

Japanese Salad

Mongolian Ribs

Thai Lobster

Seabass

Sweet Rack

China Lobster

Mussels

Orbit Bloemendaal    Zeeweg 98    2051 EC    Overveen
T 023-573 8010    bloemendaal@restaurantorbit.nl    www.restaurantorbit.nl

€24,50
vanaf

per persoon

Yukimi Daifuku Cheesecake

Apple Pie Hot Brownie

Coquille St. Jacques

Heeft u een LeuKe 
KLantenactie 

bedacHt?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)
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Filmrecensent Martijn van Veen laat regelmatig zijn licht schij-
nen op de nieuwste bioscoopfilms, die in Circus Zandvoort 
draaien. Hij schrijft al jaren voor de website FOK! en heeft 
van zijn hobby zijn werk gemaakt. Discussiëren over films 
of over de recensie kan via Twitter: @Martijnvanveen. 

Argo

Waardering 
Martijn van Veen: 

F I L M R E C E N S I E

H H H H I

Regisseur, producer en acteur Ben 
Affleck won tijdens de 85e uitrei-
king van de Academy Awards on-
der andere de meest ambitieuze 
filmprijs van het jaar. De veelge-
prezen thriller vertelt het waar-
gebeurde verhaal achter de ge-
heime ontsnappingsoperatie van 
zes Amerikanen die vastzitten in 
Iran. Op 4 november 1969 wordt 
namelijk de Amerikaanse ambas-
sade in Teheran bestormd door Iraanse actievoerders en zij 
gijzelen 52 Amerikanen. Zes mensen weten echter te ontko-
men en duiken onder bij de Canadese ambassadeur. Maar 
hoe kunnen ze weer veilig terugkeren naar hun thuisland? 
CIA-specialist Tony Mendez (Affleck) bedenkt een riskant 
dekmantel om de Amerikanen veilig over de grens krijgen. 
De klok tikt echter en het lijkt een kwestie van tijd, voordat 
de gijzelnemers erachter komen dat er zes mensen missen.

Dit is de basis van een zeer sterke thriller, waarbij je aan 
elke scène voelt dat de tijd dringt. Regelmatig krijgen we 
beelden te zien van de Iraanse gijzelnemers, die steeds dich-
terbij de Amerikanen lijken te komen, waardoor je vrijwel 
elke seconde op het puntje van je stoel zit. Maar dit is zeker 
ook te danken aan de indrukwekkende acteerprestaties van 
hoofdrolspeler Ben Affleck en de zes vluchtelingen, waarvan 
de spanning op elk gezicht te lezen valt. Niet te vergeten zijn 
ook de memorabele bijrollen van voornamelijk Alan Arkin en 
John Goodman, als respectievelijk filmproducer Lester en 
grimeur John. Beiden zijn onderdeel van het dekmantel - het 
opzetten van de fictieve sciencefictionfilm Argo - en zorgen 
voor de humor in de film. Maar het allerknapste is nog wel 
het laatste kwartier, als een kers op de al prachtige taart. 
Ondanks dat we de afloop van het waargebeurde verhaal 
al weten, krijgen de filmmakers het toch voor elkaar om het 
nog even nagelbijtend spannend te maken. 

De buurtvereniging ‘de Wurf’ is op 1 februari 1948 opgericht. 

De naam is gebaseerd op de oude scheepswerf die vroeger aan 

de Strandweg stond. In maart 1961 werd de naam ‘buurtver-

eniging de Wurf’ omgedoopt naar Folklorevereniging de Wurf. 

Folklorevereniging de Wurf
bestaat 65 jaar

&Heden  Verleden

De Wurf bij Gasthuishofje

Direct na de oorlog was er 
in Zandvoort een grote be-
hoefte aan ‘gezellige’ acti-
viteiten en de buurt- en an-
dere verenigingen sprongen 
als paddenstoelen de grond 
uit. Ook bij de buurt ‘oud-Zuid’ 
(Kerkstraat/Oranjestraat en 
het gehele middengebied van 
de Hogeweg) was er behoefte 
om elkaar beter te leren ken-
nen. In de eerste jaren kwam 
men regelmatig bij elkaar en 
er werden feestjes en kien-
avonden georganiseerd en 
werd er gedanst en muziek 
gemaakt. Voor de kinderen 
en ouderen waren er bustoch-
ten waarbij de speeltuin niet 
werd overgeslagen. Iedereen 
woonachtig in de Zuidbuurt 
kon lid worden voor 1 gul-
den per maand per gezin. 
De buurtvereniging begon 
in eigen kring sketches te 
spelen en het idee ontstond 
om ook voor publiek te gaan 
optreden. Het succes van 
deze zelf geschreven sket-
ches (in Zandvoorts dialect) 
was enorm. Op initiatief van 
één van de leden, de bekende 
fotografe Elisabeth (Bets) 
Bakels, werd in de beginja-
ren vijftig begonnen met een 
avondvullend programma. 

Bets Bakels schreef de sket-
ches en kreeg later hulp van 
mevrouw Jongsma-Schuiten 
die haar jeugdherinneringen 
met vlotte pen beschreef. 
Ook voorzitter J.A. Steen 
schreef een aantal toneel-
stukken. In 1957 werd er een 
volksdansgroep toegevoegd 
die eenmaal in de 14 dagen in 
hotel Faber bij elkaar kwam. 
De allereerste vaste muzikant 
was Engel Paap (hij speelde 
ook op strand) die de volks-
dansgroep begeleidde.
 
Tradities
Dat een folklorevereni-
ging natuurlijk tradities 
handhaaft, ligt in de naam 
opgesloten. Maar dat de 
Zandvoortse folkloreveren-
ging zelf tradities opbouwde, 
is natuurlijk een ander ver-

haal. Want traditiegetrouw 
was er altijd begin maart een 
toneeluitvoering waar men 
maanden mee bezig was. 
Bij elke uitvoering is het nog 
steeds traditie dat er een pop 
in Zandvoortse klederdracht 
wordt verloot. In het verleden 
werd de pop aangekleed door 
onder andere tante Pie, tante 
Jans Termes, Rika Paap, Hedy 
Gansner, Riet Molenaar en 
de laatste jaren maakt Mieke 
Hollander de klederdracht voor 
deze pop. In 1965 kreeg zelfs 
Koningin Juliana een pop in 
klederdracht aangeboden (zie 

foto). Ook niet meer weg te 
denken is het zingen van het 
Zandvoorts volkslied na afloop 
en het beroemde ‘bal na’! Nog 
een andere zeer bekende acti-
viteit die gelukkig weer is op-
gepakt, is de medewerking van 

de Wurf aan de vismaaltijd 
op het Gasthuisplein.

Heden
Regelmatig wordt er een kle-
derdrachtenschouw gehou-
den, soms in het openbaar 
en bij scholen en anders in 
de beslotenheid van verzor-
gings- en ziekenhuizen. De 
Wurf was en is nog steeds 
aanwezig bij diverse acti-
viteiten en helpt waar het 
kan om de Zandvoortse kle-
dij en het dialect in stand 
te houden, met als doel de 
folklore door te geven aan de 

jongeren. De eerstkomende 
toneeluitvoering, ‘Een zo-
merse dag aan zee’, is op 16 
maart aanstaande waarin 
ook drie jongeren meespe-
len. Dit jaar is de regie in de 
vertrouwde handen van Ed 
Fransen en Greet v.d. Berg 
verzorgt met haar accordeon 
het muzikale gedeelte. Na 65 
jaar is ‘de Wurf’ nog steeds 
een begrip in Zandvoort en 
heeft de folklorevereniging 
zijn doelstelling nog steeds 
hoog in het vaandel: ‘Het 
beoefenen van de folklore 
en het in stand houden van 
historische waarden van 
Zandvoort’.

Groepsfoto bij het 25 jarige bestaan

Overhandiging Zandvoortse pop aan koningin Juliana op 17 juni 1965

Scene met regisseur en acteur Ben Affleck (links)

Scene uit toneelstuk over trouwen in Zandvoort

De kersverse Oscarwinnaar 
in de categorie beste film: 

door Nel Kerkman
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   9 28       12 8

 12         3 30\15    

 13     23 8\12        

   17           24 

   11       5\15      

   15     12\10        

   9 10\20           10

 18           10    

 14           9   

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  KDB   EAG     BAK  
    +   =    
  -   +   -  
  CEK   GB      HG  
    -   =    
             
  HGJ   EBK     GKB  
    +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

   9 28         12 8

 12 3 9     3 30\15 8 7

 13 6 7 23 8\12 2 5 4 1

   17 5 3 2 1 6 24  

   11 1 4 6 5\15 7 8  

   15 6 9 12\10 2 3 5  

   9 10\20 1 5 3 9 2 10

 18 3 2 6 7   10 6 4

 14 6 8       9 3 6

 598 + 207 = 805

 -   +   -          
 125 - 78 = 47
         
 =   =   =
 473 + 285 = 758

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

Dier van de Week
Help een kitten met een knitten

De Dierenbescherming Noord-Holland Zuid roept iedere dierenvriend op: “kom op zater-
dag 16 maart, tijdens NL Doet, in Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort meebreien 
voor de actie "Brei een knitten voor een kitten". Vanaf 11.00 uur bent u welkom en is 
alles aanwezig om de knittens te breien en in elkaar te zetten”. Op deze manier vraagt 
de Dierenbescherming aandacht voor de honderden kittens die zij jaarlijks opvangen, 
steriliseren en herplaatsen. Met uw knitten gaan zij giften werven. Het streven is om 
op deze dag 75 knittens te breien en/of haken maar meer is altijd beter. Kom ook en 
doe mee met deze leuke en gezellige actie! Meld u aan via: www.nldoet.nl/nldoet/
klus/?documentid=5940617. Iedereen is van harte welkom!

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 
11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

4 scholfilets à 150 gram,
Tabasco,
200 g Panko (Japans brood-

kruim) of paneermeel,

50 g gehakte peterselie,
50 g gehakte lavas,
4 tomaten,
2 takjes dragon,

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200° C. Meng het broodkruim, de lavas, de peterselie, de 
olijfolie en een paar druppels Tabasco en wat grove korrels zeezout. Dep de filets droog 
met keukenpapier en verdeel het kruidenmengsel over de bovenkant. Vet een bakplaat 
in met olijfolie en leg de vis hierop. Laat de vis vervolgens 5 min. in de voorverwarmde 
oven garen. Ontvel en ontpit intussen de tomaten en snijd het vruchtvlees in partjes 
of blokjes. Meng de tomatenpartjes met olijfolie, fijngesneden dragon en een paar 
druppels Tabasco en breng op smaak met (zee)zout. Serveer met een frisse komkom-
mersalade ernaast.

Benodigdheden:

ko
ok

ru
br

ie
k

Scholfilet met kruidenkorst en spicy tomatensalade
Hoofdgerecht voor 4 personen

olijfolie,
4 grote tomaten,
(zee)zout,
1 teen knoflook.

KookreceptKookrecept

Vrijwillige Taalmaatjes gezocht
Veel anderstaligen willen graag beter Nederlands leren 
spreken en verstaan, maar hebben soms weinig contacten. 
Gilde SamenSpraak zoekt in Zandvoort vrijwilligers die 
één keer per week met een anderstalige de Nederlandse 
taal willen oefenen (1 á 2 uur). 

Een vrijwillig taalmaatje 
van Gilde SamenSpraak on-
dersteunt een anderstalige 
bij het oefenen van de taal. 
Door veel samen te spreken 
verbetert de taalvaardigheid 
snel. Behalve samen praten 

kan men ook samen huiswerk 
maken of activiteiten onder-
nemen (bibliotheekbezoek, 
boodschappen doen). Bij dit 
vrijwilligerswerk spreekt u 
de dag en tijd in overleg af. 
U hoeft geen docent of des-

kundige te zijn. Geduld en in-
teresse in mensen uit een an-
dere cultuur zijn voldoende. 

Jong, oud, werkend, stude-
rend of thuis: iedereen kan 
taalmaatje worden. Interesse 
in dit vrijwilligerswerk? 
SamenSpraak zorgt voor een 
goede introductie en begelei-
ding. Neem contact op met 
de coördinator in Zandvoort: 
M. Gordijn, tel. 06-21638085.

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Besluit naar aanleiding van beroep)

Zandvoort:
Een locatie gelegen tussen Zandvoortselaan 189 en 269 / 
Blinkertweg te Zandvoort. Een en ander conform de bij de 
aanvraag behorende stukken; 
• het bouwen van een natuurbrug, bestaande uit 2 kunst-
werken (recroduct en ecoduct) met bijbehorende hekwerken 
en voorzieningen;
• het aanleggen / uitvoeren van werkzaamheden ten be-
hoeve van een ecologische en recreatieve verbindingszone; 
verzonden 22 februari 2012, 2011-VV-127A.

Degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen het ont-
werpbesluit van aanvraag om omgevingsvergunning 2011-
VV-127 kunnen gedurende een termijn van zes weken na be-
kendmaking een gemotiveerd beroepschrift bij de Rechtbank 
indienen. De datum van bekend¬making is de verzenddatum 
van de vergunning. Aanvraag om omgevingsvergunning 
2011-VV-127 betreft alle activiteiten die nodig zijn om het 
plan te kunnen realiseren. Ontwerpbesluit 2011-VV-127 heeft 
ter inzage gelegen van 09 december 2011 tot 20 januari 2012. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
beroepschrift.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Strandafgang De Favauge 11, plaatsen bijgebouw en toilet-
container, verzonden 18 februari 2013, 2013-VV-005.
- Max Euwestraat 7, plaatsen dakkapel voorzijde, verzonden 
18 februari 2013, 2013-VV-006.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zand-
voort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het 
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een 
bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op 
de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u 

Ronde Tafelbijeenkomst 

Op woensdag 6 maart 2013  is er een bijeenkomst van de Ronde 
Tafel. Op de agenda staat het volgende onderwerp: Hoe geven 
we participatie in Zandvoort een impuls? 

Toelichting: 
Deze Ronde Tafel is het vervolg op de bijeenkomst van 17 okto-
ber 2012. De centrale vraag is: Hoe gaan we in de toekomst in 
Zandvoort samen participatie in de praktijk brengen? Iedereen 
die hier ideeën over heeft, krijgt de gelegenheid deze naar 
voren te brengen.

Spreek mee op de Ronde Tafel van woensdag 6 maart, vanaf 
20.00 uur, in de Blauwe Tram in het Louis Davidscarré (begane 
grond, aula Mariaschool)! 
Aanmelden mag, maar is niet nodig. 

Schoonmaak GFT-containers
Van 4 maart t/m 8 maart worden de GFT-rolemmers schoon-
gemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw 
rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de 
schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30 
uur zijn. 
 

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Bentveld:
- Bramenlaan 10, kappen vijf bomen in achtertuin, ingekomen 
19 februari 2013, 2013-VV-019.

Overige vergunningsaanvragen

Zandvoort:
- Jan Koperstraat 8 t/m 40, splitsen van huurpanden in 
appartementsrechten, ingekomen 15 februari 2013, 2013-
Sp-004.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Gemeentelijke publicatie week 09 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 8 en de 
verdere in week 8 door het college genomen besluiten zijn in 
week 9 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die 
op 19 februari aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, 
vanaf heden ter inzage bij de balie van het gemeentehuis en 
op de website via raadsnet.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 5 maart 2013 Zij houdt 
dan een Informatiebijeenkomst. U kunt inspreken over de 
onderwerpen op de agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Gemeenteraad - Informatie dinsdag 5 maart 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Verontrusting over windmolens op zee (geagendeerd op ver-
zoek van burgers)

COLLEGEZAKEN 20.30 uur
Mededelingen uit het college
Beleidsagenda: stand van zaken
Voortgangsbewaking

RAADSZAKEN 21.00 uur
Verordening basisregistratie personen
Parkeerverordening 2013-1 en Parkeerbelastingverordening 
2013-1
Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Centrum 2014
Afzien van verwerving van de Van Fenemagarage
Lening aan Zandvoortse Omroep Organisatie ZFM
Benoeming bestuurslid Stopoz
Aanpassing gemeenschappelijke regeling werkvoorziening-
schap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
Aanpassing kwijtscheldingsbeleid in verband met kosten 
kinderopvang
Aanpassing P&C cyclus

Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde raads-
voorstellen vindt plaats op 12 maart a.s. 

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan 
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 
agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de 
meest recente agenda en alle informatie op de website van de 
gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender 
met agenda’s ”. 

De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

>>vervolg zie pagina 22
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Gert Jan Bluijs beste sjoelerSky Radio nieuwe 
sponsor Circuit Run

Dartstoernooi Oomstee
Het Open Sjoelkampioenschap voor heren in café Koper 
kende dit jaar zijn eerste lustrum. Vorige week dinsdag wa-
ren zij aan de beurt, nadat de dames vorige maand tegen 
elkaar hadden gestreden. 

Radiozender Sky Radio heeft zich als co-sponsor verbon-
den aan de Runner’s World Zandvoort Circuit Run. Hierdoor 
zal het evenement, dat op zondag 24 maart plaatsvindt, 
veel landelijke media-aandacht krijgen. 

Chris Alken heeft het dartstoernooi gewonnen dat café Oom-
stee afgelopen zondag organiseerde. Hij versloeg nipt Jeroen 
v.d. Bos en de derde plaats was voor Jan Willem Molenaar. 

Traditioneel zijn de familie-
namen Van Dam en Bluijs 
sterk vertegenwoordigd in 
de sjoelwedstrijden. Zo ook 
deze keer. Beurtelings ston-
den Kees van Dam en Gert 
Jan Bluijs bovenaan, op de 
hielen gezeten door Hans 
Vader. Samen met Peter, Peter 
en Willem van de firma De 
Lip, streden zij in drie ‘onder-
beurten’ elk om de ereplaats. 
Hoewel Kees van Dam tijdens 
de voorrondes gemiddeld ho-
gere punten sjoelde, moest 

Het radiostation Sky Radio be-
reikt wekelijks bijna 4 miljoen 
verschillende luisteraars. Het 
station is de grootste en popu-
lairste zender onder vrouwen 
vanaf 10 jaar, maar bereikt na-
genoeg net zoveel mannen. 
Sky Radio is sponsor van alle 
grote hardloopevents en is er 
trots op ook Zandvoort aan 
deze lijst te kunnen toevoegen.

Het non-stop muziekformat 
van Sky Radio is de ideale mu-
zikale ondersteuning tijdens 
een hardlooptraining of wed-
strijd. Mede daarom denkt or-
ganisator Le Champion in Sky 
Radio een partner te hebben 
gevonden die goed aansluit bij 
het evenement. 

Naar verwachting zullen dit 
jaar circa 13.000 hardlopers 

Bij de dames was helaas 
maar één deelneemster, 
Patricia Machielsen, die dus 
automatisch eerst werd. 
Opmerkelijk was de score 
van Alken tijdens de finale: 
hij gooide maar liefst 594 
punten. Dat is voor Oomstee 
een nieuw record.

De organisatie had een 
zeer attractieve vorm van 
het kroegenspelletje darts 
tevoorschijn getoverd: het 
‘Halfje Wit’. Het is een spel 

hij in de finale Gert Jan Bluijs 
voor laten gaan. Met slechts 
17 punten verschil op Van 
Dam werd Bluijs de absolute 
winnaar van 2013.

De ‘Gouden Sjoelsteenworp’ 
werd gewonnen door Ed 
Kemmer en Hans Vader. Zij 
kregen een bierprijs van 
sponsor Hertog Jan. Of de 
mannen beter zijn dan de 
dames weten we pas op 19 
maart, als de Battle of the 
Sexes plaatsvinden. 

meedoen. Inschrijven voor 
de Runner’s World Zandvoort 
Circuit Run is overigens nog 
mogelijk tot en met 10 maart 
via de website www.rwcirc-
uitrun.nl. Er kan worden inge-
schreven voor het hoofdon-
derdeel de 12km, de 5km Men’s 
Run en de 5km Ladies Run. 

Aan het evenement, dat dit 
jaar voor de zesde keer plaats-
vindt, wordt iedere editie in 
samenwerking met de Rotary-
club Zandvoort een goed doel 
gekoppeld. In 2013 lopen de 
deelnemers voor Stichting 
ALS Nederland. Deze stichting 
zet zich in voor mensen met 
een zeer ernstige aandoening 
aan het zenuwstelsel, waar-
door de zenuwcellen in het 
ruggenmerg en de hersenen 
langzaam afsterven. 

waaraan alle deelnemers 
om de beurt meedoen en 
per ronde verplicht met drie 
pijlen in een van tevoren be-
paald vlak moeten gooien. 
Gooit men raak dan worden 
de punten opgeteld, wordt 
er niet geraakt, dan wordt 
het puntentotaal dat al op 
de lijst staat, gehalveerd. Na 
de eerste twee ronden werd 
er een buffet voor de spelers 
opgesteld om de inwendige 
mens ‘even’ wat op krachten 
te laten komen. 

Geconcentreerde Gert Jan bluijsOp de hurken links winnaar Chris Alken

wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van 
bezwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Dege-
nen die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-
besluit  kunnen gedurende een termijn van zes weken na 
bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen. 
De datum van bekend¬making is de verzenddatum van de 
vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de 
publicatiedatum. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het 

Vervolg gemeentelijke publicatie week 09

besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 

Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
beroepschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 
8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website 
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtenco-
ordinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiteraard 
kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan 

de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling ver-
wezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Lions neemt mooie revange op heenwedstrijd Duo Van den Heuvel 
wint Circuit Short Rally

SV Zandvoort speelt opnieuw gelijk en eindigt met 10 man

Zaterdag was een van de drie teams die deze competitie 
van Lions had gewonnen te gast in de Korver Sporthal: het 
Uitgeestse Lake City Players (LCP). In Uitgeest heeft Lions 
behoorlijk klop gehad, 82-36 maar dat had met allerlei oor-
zaken te maken die niets van doen hebben met basketbal. 

Afgelopen zaterdag is onder ijzige omstandigheden de 3e 
RallyPro Circuit Short Rally op het Circuit Park Zandvoort 
verreden. In de voorgaande twee edities won het duo Coen 
Vink en Lisette Bakker deze rally, maar dit keer heeft het 
tweetal het hoofd moeten buigen voor de equipe Jasper en 
Martine van den Heuvel met hun Mitsubishi Lancer Evo 10.

Afgelopen zaterdag heeft het paradepaardje van SV Zand-
voort op eigen veld een benauwd gelijkspel behaald tegen 
ZOB. 20 minuten voor tijd stonden onze plaatsgenoten op 
een schier onoverkomelijke achterstand van 0-2. Toch lukt 
het de ploeg om alsnog op gelijke hoogte te komen. 

Toch moet je dan opletten 
dat er geen herhaling komt 
van de rare dingen en ge-
concentreerd blijven ballen. 
“We begonnen de wedstrijd 
met 9 spelers, tegenover 10 
van LCP, in de voor ons be-

Vooral in de beginfase was 
de strijd hevig tussen Vink/
Bakker enerzijds en het duo 
Van den Heuvel anderzijds 
waarin het verschil iets meer 
dan een seconde in het voor-
deel was van de tweevou-
dige winnaars. Een foutje in 
de derde klassementsproef 
heeft Vink de derde overwin-
ning gekost, omdat hij naast 
de baan terecht was geko-
men en daardoor pakweg 
twintig seconden verloor op 
Van den Heuvel. Die achter-
stand heeft Vink doen be-
sluiten om niet meer verder 
te gaan. Achter de equipe van 
de latere winnaars heeft het 
duo Ferdi Biesheuvel/Marco 

Zandvoort miste voor aan-
vang Misha Hormeño en Ivo 
Hoppe wegens een schorsing 
waardoor Ben ‘Junior’ Alferink 
de kans kreeg om in de basis 
te starten als rechter vleugel-
verdediger. Zandvoort startte 
met de snijdend koude wind 
in de rug, met een gevoels-
temperatuur van -10 graden, 
en mocht van ZOB het spel 
maken. Hierdoor speelden 

kende 3-2 zone en vanaf de 
eerste minuut konden onze 
gasten daar moeizaam 
doorheen komen. Maar ook 
LCP verdedigde strak en fel, 
waardoor Lions ook maar 
moeizaam tot scoren kon 

Schillemans met een Subaru 
Impreza beslag weten te leg-
gen op de tweede plaats en de 
derde plaats was voor de equi-
pe Antoine van Ballegooijen/
Johan Findhammer met een 
Mitsubishi Lancer Evo 10. 

Tijdens de Circuit Short Rally 
zijn diverse auto’s en deel-
nemers van start gegaan, 
ondanks de barre economi-
sche tijd die misschien wel 
symbool hebben gestaan 
voor de weersomstandighe-
den, zowel langs de baan als 
op de baan. Toch hadden be-
hoorlijk wat mensen de kou 
getrotseerd om het gratis 
evenement te kunnen zien. 

onze plaatsgenoten veelal 
op de helft van hun gasten 
zonder echter gevaarlijk te 
worden. De bal kon door de 
vele ‘lange ballen’ niet goed 
in de ploeg gehouden wor-
den waardoor er op cruciale 
momenten balverlies werd 
geleden. ZOB kwam via een 
dood spelmoment tot scoren, 
want als jij het niet doet, doet 
de tegenstander het wel. 

baskebal autosport

voetbal

komen. We hadden echt een 
aanvallende impuls nodig en 
die werd eind eerste, begin 
tweede kwart gevonden in 
de gebroeders Fiekert, die 
gezamenlijk 22 punten op 
rij maakten. De voorsprong 
was een feit en we gingen de 
rust in met een 39-23 voor-
sprong”, herinnert Sander 
Verboom zich.
 
In het derde kwart werden 
de gebroeders Fiekert afge-
lost door Niels Crabbendam 
die van binnen de bucket 
punt op punt maakte en Bart 
van der Storm die de ene na 
de andere driepunter (via 
het bord) door de ring liet 
verdwijnen. Aan het einde 
van het derde kwart had 
Lions een voorsprong van 18 
punten opgebouwd. “In het 
vierde kwart wist ik weer 

Ook na rust dezelfde situ-
atie: Zandvoort kon niet goed 
overweg met de ruimte die 
ZOB gaf maar de gasten uit 
Zuidoost Beemster wisten 
wel, 20 minuten voor tijd, op-
nieuw tot scoren te komen. 
Door een vermeend buiten-
spel geval, de Zandvoortse 
spelers hadden een fluit-
signaal van de arbiter ver-
wacht maar dat kwam niet, 
stond Zandvoort met 0-2 
achter. Pas daarna toonde 
Zandvoort eindelijk wat rug-
gengraat. Er werd hard voor 
elkaar gewerkt en via korte 
combinaties kon Zandvoort 
dan ook voor wat gevaar 
zorgen. Via een mooie diep-
tepass kon Nigel Berg de bal 
onder de Beemster keeper in 
het doel krijgen, 1-2. Even la-
ter was het Max Aardewerk 
die de stand gelijk trok. 

Met nog 12 minuten te gaan 
vroeg keeper en aanvoerder 
Boy de Vet aan de arbiter of 
hij eens wat meer op de spit-

Lions in de verdediging

Winnende equipe Jasper en Martine van den Heuvel | Foto: Chris Schotanus

Verdedigende actie van Max Aardewerk
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waarom ik bondsscheids-
rechters had gevraagd, want 
de tegenstander raakte ge-
frustreerd en begon agres-
sief te spelen wat resulteer-
de in vier technische fouten 
en een speler die een van de 
arbiters met een dreigende 
vuist benaderde. Gelukkig 
bleef het bij een dreiging”, 
aldus Verboom. Het vierde 
kwart werd plichtmatig uit-
gespeeld en aan beide kan-
ten werd er niet meer verde-
digd, wat resulteerde in een 
eindstand 82-61. 
 
Topscores: Niels Crabbendam 
19; Kendrick en Maurice 
Fiekert beide 16 en Bart 
van der Storm 14 punten. 
Komende zaterdag speelt 
Lions in Castricum tegen 
Sea Devils in sporthal De 
Bloemen.

sen van ZOB wilde letten. Tot 
zijn verbazing kreeg hij daar-
voor een gele kaart. Toen hij 
daarop zei dat hij de aanvoer-
der is en dat hij mag commu-
niceren met de leiding, greep 
de leidsman direct naar zijn 
borstzak en toverde de rode 
kaart tevoorschijn voor een 
werkelijk ziedende De Vet. 
Bas Lemmens trok hierop de 
keepershandschoenen aan 
maar kwam tot het einde 
niet in de problemen.

Komende zaterdag speelt 
SV Zandvoort om 14.30 uur 
opnieuw op eigen veld tegen 
de nummer 2 van de rang-
lijst AMVJ, dat zaterdag niet 
speelde omdat hun thuis-
wedstrijd tegen DVVA afge-
last was. Overige uitslagen 
2e klasse A: AFC – Overbos: 
3-0; Haarlem/Kennemerland 
– Opperdoes: 0-2; OSV – 
Monnickendam: 1-3 en de 
wedstrijden Aalsmeer – WV-
HEDW en HBOK – NFC wer-
den eveneens afgelast.
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Tranendal

‘Dat het parkeerbeleid 
al zo lang stil ligt is 

inderdaad om te huilen’

De Mannetjes

Veel bewegwijzeringsborden zijn achterhaald

De bewegwijzering in Zandvoort, en dan met name 
daar waar de gasten onze woonplaats binnenkomen, 
heeft zijn beste tijd gehad. Dat kwam duidelijk naar 
voren tijdens een samenkomst van retail- en horecaon-
dernemers die onlangs in het kader van het Deltaplan 
Verblijfstoerisme was georganiseerd. 

Bewegwijzering 
behoeft aanpassing

Er zijn genoeg wegwijzers 
maar ze zijn niet up-to-date of 
ze zien er niet meer represen-
tatief uit. Ook staan er teveel 
borden waardoor de gasten 
het overzicht kwijt kunnen ra-
ken. Routing is een belangrijk 
thema binnen de Retail- en 
horecavisie. Als men met de 
trein Zandvoort binnenkomt, 
is het op het Stationsplein 
eigenlijk een ‘Janboel’ en ziet 
men door de bomen het bos 
niet meer. Maar ook vanaf 
parkeerterrein De Zuid en 
Circuit Park Zandvoort mag 
wel eens iets aan de beweg-
wijzering richting centrum 
gedaan worden. De verbin-
dingen tussen centrum, 
strand en station zijn ondui-
delijk voor bezoekers die hier 

Een stap op weg naar de bescherming 
van de Zandvoortse cultuurhistorie:

Nota van uitgangspunten 
bestemmingsplan centrum 

in gemeenteraadsvergadering 12 maart
Gemeente Zandvoort

Er is onrust onder de bewoners van de wijk het ‘Tranendal’, de wijk die begrensd wordt 
door de Tolweg, Dr. Gerkestraat, Cornelis v.d. Werffstraat en een deel van de Frans 
Zwaanstraat. Daar is tot op heden nog geen parkeerregime en dat leidt tot veel over-
last van geparkeerde auto’s en busjes van mensen die niet in die buurt wonen. On-
dertussen heeft een van de bewoners een brief huis aan huis bezorgd in de wijk, die 
oproept om vooral te klagen via de gemeentelijke website.

Bewoners Tolweg en omgeving snakken naar invoering van het parkeerbeleid

Een bewoner in de Tolweg 
schreef de Zandvoortse 
Courant dat hij in eerste 
instantie geen voorstander 
van een parkeerregime was 
omdat hij van mening was 
dat je de mensen hierdoor 
niet naar Zandvoort haalde 
maar ze juist af zou stoten. 
Nu hij echter de ellende 

afgelopen jaar heeft mee-
gekregen is hij een groot 
voorstander van een par-
keerregime. “Nu is het par-
keerregime voor een deel 
doorgevoerd en daarmee 
zijn problemen naar andere 
wijken verplaatst. Het is nu 
een draak van een regime 
geworden waarbij bewo-
ners veel last ondervinden 
van bewoners uit Zandvoort 
die hun eigen auto/camper/
aanhanger niet meer voor 
hun eigen deur kwijt kunnen 
(lees: hier niet voor willen 
betalen). Dit is logisch als je 
een straat verderop gewoon 
je voertuig gratis kwijt kan. 

Dit is voor de bewoners die 
nog niet onder het parkeer-
regime vallen een steeds 
grotere overlast”, aldus de 
bewoner.

“Niet alleen de bewoners 
van de onder het parkeer-
regime vallende straten 
parkeren hun voertuigen bij 
ons in de straat, ook de ho-
tels komen met hun gasten 
om hun voertuigen (auto’s/
campers) bij ons te parkeren. 
Zelfs aannemers gebruiken 
nu onze straat met grote re-
gelmaat om puinbakken te 
plaatsen terwijl zij ergens in 
het dorp werkzaam zijn. Het 

puin wordt in een busje gela-
den en in de puinbak bij ons 
in de straat geleegd. Als het 
zonnige seizoen straks echt 
is begonnen en de mensen 
veelvuldig naar Zandvoort 
komen zal het niet lang du-
ren voordat zij de weg vin-
den naar de ‘gratis’ parkeer-
plekken, waardoor er geen 
ruimte voor de auto’s van de 
bewoners meer is”, sluit de 
Zandvoorter af, die zegt dat 
veel van zijn buurtbewoners 
er net zo over denken.

Navraag bij de gemeente le-
verde niet veel op. Wethouder 
Andor Sandbergen kan niet 
aangeven wanneer er een 
regime komt en wat voor 
een. Hij is in gesprek met 
de bewonersgroep APRZ. 
Teresa Mok, woordvoerder 
van deze groep, zegt dat er 
nu al gesproken wordt van 
een lappendeken als het 
gaat om de parkeerregimes 
in Zandvoort. Het blijft na-
tuurlijk een zeer complexe 
materie die niet zomaar op 
een regenachtige donder-
dagmiddag opgelost zal 
worden. Dat bewoners eens 
een keer duidelijkheid wil-
len over het parkeerbeleid is 
overduidelijkheid.

Onrust in ‘Tranendal’ om wegblijven parkeerregime

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Samen sterker. 
Dat is het 
idee van 
coöperatief 
bankieren.

voor het eerst komen. Al deze 
uitspraken werden gedaan 
tijdens een bijeenkomst van 
ondernemers en gemeente, 
waar werd gesproken over de 
toekomst van het centrum 
van Zandvoort.

Voor een verbetering van de 
openbare ruimte en routing 
worden diverse plannen 
voorbereid, namelijk de Nota 
Openbare Ruimte, de Retail- 
en horecavisie en de projecten 
‘Entreegebied’ en ‘Venster aan 
Zee’. Zoals al eerder is aange-
geven is de bewegwijzering 
binnen Zandvoort een urgent 
verbeterpunt. Nog dit jaar 
moet er worden gestart met 
het bewegwijzeringsplan om 
alles weer op orde te krijgen. 



2

023 -  571  57  07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

maart
7
8
9
10
11
12
13
14

-
00.16
01.26
02.1 5

-
-
-
-

06.14
08.00
09.21
10.05
00.25
0 1 .1 6
01 .58
00.24

1 1 . 3 6
12.46
13.46
14.28
02.59
03.37
04.17
04.57

1 9 . 3 7
21.04
22.05

-
10. 45
1 1 . 2 4
12 .26
13.04

-
-
-
-

1 5 . 1 6
1 5. 5 6
16.36
1 7. 1 6

waterstandenfamilieberichten

in memoriam 
4 - 3 - 2012   4 - 3 - 2013

Ab Brouwer
We miss you like crazy

Forever, Loretta en familie

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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SpotlightS
50 50 50 50 50 

Onze Tom 
wordt 
50 jaar
Dus zet de 
botox maar 
vast klaar!

Het doet ons allen zeer veel deugdTommy begint aan zijn tweede jeugd!

Hartelijk gefeliciteerd!
Mama, Clemens, Paulien, Roxy, Micky, 

Connie, Leo, Ray, Patty, Dante, Maxime,
Debbie, Lotje 

11-03-1963 Abraham 11-03-2013

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.

Hollandse garnalencocktail
of

Gerookte kip met pancetta en 
pepermayonaise

❖
Tarbotfilet met mosterdsaus

of
Runderentrecote met pepersaus of 

roquefortsaus
of

Bospaddenstoelenrisotto met 
Old Amsterdam en seizoensgroenten

❖
Frambozenbavarois met vanillesaus

40 jaar!

Ons kleine neefje 
Menno Enthoven
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uitvaren

column

Eten is de enige verslaving 
die noodzakelijk is en dat al-
leen al maakt het tot een bij-
zonder fenomeen. Goddank 
is Zandvoort goed voor eten 
& drinken. Ik kan het in deze 
column wel over tientallen 
fijne restaurantjes hebben, 
waarbij de 365 dagen per jaar 
beachclubs de feestvreugde 
nog meer verhogen. Laatst 
sloeg mijn goede vriend en 
drummer van Doe Maar, 
René van Collem, de spijker 
op z’n kop toen hij me bij 
Tijn Akersloot trakteerde op 
een bal gehakt, die niet zo-
maar een bal was, maar een 
bal met ballen. Gemaakt van 
de lekkerste kalfsgehakt en 
voorzien van Parmezaan, 
rucola en een zachte, edoch 
geurige tomatensaus ging 
het bordje bijna gezand-
straald terug naar de keuken, 
alsof er nooit wat op had ge-
legen. Kon zo bij de afgewas-
sen borden worden gezet. 

Omdat we een kleine meid van 
vijf hebben, die wat ongedul-
dig kan zijn in een restaurant, 
doen we veel aan afhalen en 
laten brengen. Op de eerste 
plaats in dit genre komt wat 
ons betreft La Fontanella van 
de Neus. Ik vind het diep in 
mijn hart verschrikkelijk om de 
eigenaar van dit voortreffelijke 
Italiaanse restaurant aan de 
Passage de Neus te noemen. 
Want hoewel deze lieve en 
vriendelijke man, die me van-
uit de open keuken steevast 
begroet met “Ah, Boskampie!”, 
inderdaad een sigaretje kan 
roken onder de douche, zou ik 
hem liever bij zijn echte naam 
willen introduceren hier. Ik be-
doel: ik zou het ook niet leuk 
vinden als mensen mij achter 
mijn rug om de Penis zouden 
noemen (grapje...). Maar ja, wie 
weet hoe de Neus heet? Mijn 
broer Hans, die hem al jaren 
kent, denkt dat hij Salvatore 
heet, maar zeker weten doet 
hij het niet. “Noem hem 
in je column gewoon de 
Neus,” zei broederlief 
voordat ik aan het tik-
ken sloeg. Vooruit dan  
maar. M

ic
k 

Bo
sk
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p

cartoon - Hans van Pelt

De Neus

Evenementenagenda

8	 Zing	mee	met	Gré - Café Oomstee, aanvang 20.30 uur

9	 Dikke	Pret	&	Dunne	Poep	Show - 
 Café Laurel & Hardy, aanvang 20.00 uur

9	 Babbelwagen - Diavoorstelling ‘De afbraak na 1945’ 
 deel 2. Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

10	 Jazz	in	Zandvoort - met Peter Ligtermoet. 
 Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

10	 Jazz	Zondag	Matinee - met Adam Spoor Quintet ft.  
 Dico van Putten. Café Oomstee, aanvang 15.00 uur

15	 Opening	Kinderkunstlijn - Raadhuisplein, 14.00 uur

16	 Toneeluitvoering	De	Wurf - ‘Een zonnige dag aan zee’. 
 Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

17	 Classic	concerts - met het Hoorns Byzantijns Koor. 
 Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

_ maart	a maart ^	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
06 MRT T/M 13 MRT

NIJNTJE DE FILM NL
ZA-ZO- WO om 14.15 uur

K3 BENGELTJES NL 
ZA-ZO-WO om 12.45 uur

THE IMPOSSIBLE
ZA-ZO-WO om 16.00 uur

ARGO
DO-VR-ZA-ZO-MA-DI om 19.00 uur

FLIGHT
DO-VR-ZA-ZO-MA-DI om 21.30 uur

Filmclub: LIFE OF PI 3D 
WO om 19.30 uur 

Verwacht 14 maart: OZ, the great and powerful

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

Gezin zit weer in de warmte

Weerstandsvermogen gemeente is goed

D66 wil een gemeentelijke wietplantage

Het voorjaarsweer is nog niet begonnen of er kwam goed 
nieuws voor Brigitte van Eig. Samen met haar dochter 
heeft zij bijna zeven weken in de kou gezeten, hetgeen de 
Zandvoortse Courant vorige week meldde, omdat firma 
Feenstra de kapotte ketel van haar flat niet kon repareren. 
Twee monteurs van de firma die de ketel fabriceert, heb-
ben het ding weer aan de praat gekregen. De dames zitten 
er dus gelukkig weer warmpjes bij.

Vorige week kwam een verontrustende nieuwsstroom op 
gang aangaande het weerstandsvermogen van de Neder-
landse gemeenten. Vooral de grote gemeenten scoorden 
daarin niet bepaald denderend. Hoe zou dit in de gemeen-
te Zandvoort zijn?

De D66 fractie in de Zandvoortse gemeenteraad heeft 
schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheid om te ko-
men tot een gemeentelijke wietplantage. Volgens buiten-
gewoon raadslid Ruud Sandbergen is die mogelijkheid via 
de wet aanwezig.

Het ging in eerste instan-
tie niet van een leien dakje. 

CDA-raadslid Gert Jan Bluijs 
kan op deze vraag een ant-
woord geven. Al jaren is 
het zijn stokpaardje om het 
weerstandsvermogen in 
onze gemeente op orde te 
houden. “Onze algemene 
reserve en de bestemmings-
reserves zijn aangewezen als 
weerstandscapaciteit. Bij de 
begroting 2013 vaststelling, 

“Sinds jaar en dag wordt er in 
Nederland een merkwaardig 
softdrugsbeleid uitgevoerd. 
Coffeeshops mogen onder 
bepaalde voorwaarden wel 
wiet verkopen, maar die wiet 
inkopen is in strijd met de 
wet. Het gevolg van dit ridi-
cule beleid is dat de verbouw 
en de handel in softdrugs in 
handen zijn van criminelen 

Pas nadat Willem Paap van 
Sociaal Zandvoort zich ermee 

in november 2012, was dat 
een bedrag van € 6.873.000. 
Daarnaast is er in de risico-
paragraaf een bedrag van  
€ 4.800.000 als mogelijke 
risico's geraamd. Dit bete-
kent dat het zogenaamde 
weerstandsvermogen bij 
vaststelling van de begroting 
voldoende was. Kijken we 
naar de Najaarsnota met ne-

die daar miljoenen mee ver-
dienen. Regelmatig worden 
wij hierdoor in Nederland, en 
ook in Zandvoort, geconfron-
teerd met zaken als het ont-
dekken van wietplantages in 
woningen en bedrijfshallen, 
de aanvoer van (soft)drugs 
via het zuidstrand, illegaal 
aftappen van elektriciteit”, 
schrijft Sandbergen. 

ging bemoeien, kwamen de 
zaken in een stroomversnel-
ling. Hij kreeg contact met de 
grote baas van de reparatie-
afdeling van woonstichting 
De Key en kon eindelijk goe-
de afspraken maken. Er werd 
contact opgenomen met 
de fabrikant en zodoende 
kwam er eindelijk de juiste 
hulp op de woensdag na-
dat de Zandvoortse Courant 
contact met Brigitte van Eig 
had gehad. Ze meldde dat 
het eindelijk weer warm was, 
de temperatuur kon ze zelfs 
opvoeren naar 21,5° C. en dat 
is wel wat anders dan in de 
kou zitten met maximaal 12° 
C. Ze heeft ook bericht gekre-
gen dat alle kosten die ze ge-
maakt heeft vergoed krijgt. 
Eind goed, al goed dus.

gatieve uitkomsten en de re-
cente mededeling vanuit het 
college over de overschrijdin-
gen op de budgetten van de 
Wet werk en bijstand (Wwb) 
en het ingestelde externe on-
derzoek hiernaar, dan zal er 
naar alle waarschijnlijkheid 
een beroep op de algemene 
reserves gedaan moeten 
worden. Daarnaast zal ons 
weerstandsvermogen met 
oplopende risico's in de ko-
mende jaren wel onder druk 
komen te staan en dat bete-
kent dat extra voorzichtig-
heid is geboden”, aldus de 
christendemocraat.

Gebleken is dat veel ge-
meenten in Nederland posi-
tief staan tegenover het zelf 
telen van wiet. Helaas wordt 
de mogelijkheid daartoe 
tegengehouden door VVD-
minister Ivo Opstelten. “Hij 
is, ten onrechte, van mening 
dat dit indruist tegen inter-
nationale regels. In andere 
landen, waaronder staten in 
de USA, is de wietteelt gele-
galiseerd”, aldus de sociaal-
democraat. Naar de mening 
van D66 is er dus geen en-
kele reden om gemeentelijke 
activiteiten op dit gebied te 
verbieden. 

De kou is voorbij voor moeder en dochter
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De zondaghap week 10 (10 maart) € 6,50:
Huisgemaakte lasagne gemaakt met o.a. rundergehakt, 

geraspte kaas, courgette, uitjes & een frisse salade.
Voor de kinderen € 5,00 inclusief glas limonade

Reserveren is wenselijk in verband met beperkte ruimte
T. 023-57 36 360

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10.00- tot 20.00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

De gezelligste lunchroom 
in huiskamersfeer

Vernieuwde website
www.pluspuntzandvoort.nl  

T 023 57 40 330
Voor meer informatie en inschrijfformulieren.

Voor proeflessen kunt u contact opnemen 
met Hella Wanders

 cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
Deelbetalingen is mogelijk bij cursussen boven de € 40,-.

Nana’s Maken 
Nana's zijn dikke vrouwenbeeldjes, die vervaardigd worden van  
papier-maché. De Franse kunstenares Niki de Saint Phalle veroorzaakte 
in 1965 veel ophef met haar Nana's. De weelderige, in felle kleuren 
beschilderde vrouwfiguren geven als vrolijke oermoeders uitdrukking 
aan het idee van de vrouw als bron van alles. In deze korte cursus  
leert u hoe u deze Dikke Dames zelf kunt maken. 
Zie ook de website www.letscrea.nl om meer te weten over Nana’s.
Woensdag 19:30 - 22:00 10 april t/m 24 april

Facebook
Oude vrienden of kennissen weer vinden? De kleinkinderen kunnen 
volgen in dagelijkse dingen. Uw netwerk vergroten. Met Facebook is 
veel mogelijk. De cursus is in rustig tempo, enige computerervaring 
vereist. 
Woensdag 10:00 - 11:30 3 april t/m 15 mei

Fotobewerking gevorderden Gimp
Deze cursus is bedoeld voor mensen die meer uit hun digitale foto's 
willen halen dan de gebruikelijke standaard bewerkingen. Tijdens deze 
cursus leert u in 6 lessen hoe u op een professionele manier uw foto's 
kunt aanpassen, retoucheren en bewerken. Ook leert u te werken met 
lagen, het gebruik van filters en effecten, het klonen van foto's en het 
werken met verschillende bestandsformaten.
Voor deze cursus is een basiskennis van de computer gewenst en dient 
u in het bezit te zijn van een computer of laptop om thuis te oefenen. 
Donderdag 19:30 - 21:30 16 mei t/m 20 juni
 
iPad, maak optimaal gebruik van de iPad
Om deze 4 bijeenkomsten te volgen dient u in het bezit te zijn van een 
Apple iPad, enkel Apple iPad.
De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk draagbaar multimedia apparaat 
met talloze mogelijkheden. De iPad is geschikt voor allerlei toepas-
singen, bijvoorbeeld surfen op internet, e-mailen, notities maken of een 
agenda bijhouden. In de cursus leert u zo optimaal mogelijk gebruik 
maken van deze functies.
Donderdag 12:30 - 14:30 14 maart t/m 4 april
 
Yoga voor (ex) kankerpatiënten
Nieuwe docente: Ingeborg Mooiweer
Juist als je ziek bent (geweest) is het fijn om positief met je lichaam 
bezig te zijn. Na afloop is er gelegenheid om samen thee te drinken.
Vrijdag 9:30 - 10:30 t/m 19 april

JazzDance 55+Jong 
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven. 
Elke week bewegen is gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal 
een stuk lichter. Er wordt rekening gehouden met leeftijd en vermogen. 
Je mag gerust meedoen op een stoel.
Donderdag 14:30 - 15:30 t/m 25 april
Zomercursus 16 mei t/m 4 juli

Medische gym
Speciaal voor rug, nek en andere medische klachten.
Vrijdag 9:30 - 10:30 t/m 21 juni
 
Senioren computercursus 
Fotoalbum maken
Via het Hema fotoalbum programma leren hoe je je digitale foto’s op 
de computer zet en deze ook nog mooi tot een album kan verwerken.
Dinsdag 10:00 - 12:00    19 maart t/m 23 april

Strandrestaurant-beachclub Plazand
Paviljoen 17 Strandafgang de Favauge, Zandvoort aan Zee

T 023-5715564 | E: Info@plazand.nl
@plazand |facebook.com/plazand.zandvoort | plazand.nl

Kom genieten van het openingsmenu 
voor € 19,95 bij PlaZand.

Wegens succes verlengd t/m 24 maart!

Reserveren bij PlaZand: 023-5715564

burgerlijke stand
23 februari – 1 maart 2013

Geboren:
Djessy, dochter van: Paap, Marcel en: de Keijzer, Cynthia
Madia, dochter van: Shamal, Abdul Wahid en: Shamal 
Bakhshi, Farida
Ryan Morgan, zoon van: Franke, Mitch Brian en: Hoogenboom, 
Myron Iris

Overleden:
Grootkerk, Max, oud 75 jaar
Ter Veer, Gerhard, oud 82 jaar
Hogkamer, Herman, oud 66 jaar
de Pagter, geb. de Nes, Antoinet Johanna, oud 79 jaar

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur G. Zaal

Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Boeten voor rijgedrag 
De onopvallende videosur-
veillanten van de politie 
hebben op vrijdag 1 maart 
van 14.00 tot 22.00 uur het 
verkeer gecontroleerd op 
wegen in Noord-Holland. 
Meerdere weggebruikers 
werden hierbij aan de kant 
gezet, omdat ze gevaarlijk 
rijgedrag vertoonden en/of 
andere weggebruikers hier-
door hinderden. Zo werd 
een 21-jarige Zandvoorter 
op de Zeeweg in Overveen 
aan de kant gezet nadat 
hij in korte tijd meerdere 
overtredingen maakte en 
hierbij andere weggebrui-
kers hinderde. Hij haalde 
onder andere van rechts in, 
gaf geen richting aan, reed 
veel te hard, vertoonde 
kleefgedrag en trok hier-
door dus direct de aandacht 
van de videosurveillanten. 
Hij werd aan de kant gezet 
een kreeg de nodige bekeu-
ringen. Daarnaast wordt 
deze wegmisbruiker aan-
gemeld voor de Educatieve 
Maatregel Gedrag: een dure 
gedragscursus (circa € 800) 
die de Zandvoorter op eigen 
kosten dient te volgen.

Sfeerverlichting

De fraaie sfeerverlichting 
(geen kerstverlichting!) in 
het dorpscentrum wordt 
momenteel weggehaald. 
Om direct het misverstand 
weg te halen over de naam 
van deze verlichting. De geel 
en blauwe verlichting met 
(zee)sterren heeft geen en-
kel verband met kerst maar 
met het brengen van sfeer 
in de donkere dagen. Eind 
oktober zal de verlichting 
weer worden opgehangen.

Nieuwe bedrijfskleding

Ron Zantvoort, van de gelijk-
namige ijzerhandel, heeft 
maandag de Ondernemers 
van het Jaar van snackbar 
Het Plein in het nieuw ge-
stoken. Hij bood eerder 
aan om voor alle mede-
werkers een eigen outfit 
aan te schaffen en dat 
kreeg maandag zijn beslag. 
Zowel Mimoun Abdellaui 
als Alexander Slag waren 
volledig in nieuwe be-
drijfskleding gestoken. Zij 
bedankten hun collega-
ondernemer Ron Zantvoort 
voor zijn genereuze gebaar. 
Uiteraard was de fotograaf 
van de Zandvoortse Courant 
aanwezig om deze gelegen-
heid vast te leggen. 

200e leerling
Een unieke gebeurtenis 
in de geschiedenis van 
de Maria basisschool. Op 
dinsdag 26 februari jl. is 
namelijk leerling nummer 
200 ingeschreven. Zoveel 
leerlingen zijn er nog nooit 
geteld! Deze 200e leerling, 
Tymoteusz, kreeg tijdens de 
maandsluiting uit handen 
van de directeur een (voor)
leesboekje met een per-
soonlijke boodschap erin. 

Poppenkast
Het is maar dat u het weet. 
Want mocht u samen met 
uw (klein)kinderen naar 
de poppenkastvoorstel-
ling Rekreade gaan in het 
Zandvoorts Museum dan 
is de aanvangstijd veran-
derd. Voorheen was dat 
13.30 uur maar sinds deze 
week is het verplaatst naar 
15.00 uur. Het is overigens 
zeker de moeite waard om 
eens naartoe te gaan met 
de kleintjes.

Een van de basiswensen voor het genieten van je woonomgeving is 
dat alles schoon, heel, recht, onbeschadigd en/of begaanbaar dan wel 
bruikbaar is. Wanneer zaken als verkeersborden, zitbanken, afvalbakken, 
straattegels, hekjes, lichtmasten, containers, openbaar groen etcetera, 
niet aan dit criterium voldoen, ontstaat makkelijk een ongewenst beeld. 
Natuurlijk is er altijd wel iets loos op dit gebied. 
Om zo goed mogelijk snel te kunnen handelen wordt maandelijks door 
medewerkers van de gemeente een intensieve inspectieronde gehouden 
in alle wijken, speciaal gericht op bovengenoemde aspecten. Op deze 
manier kan de gemeente nog sneller reageren op onregelmatigheden 
in de buitenruimte.
Los van deze actie worden inwoners blijvend opgeroepen om afwijkin-
gen aan te geven via de gemeentelijke meldlijn, telefoon 023-5740200.

Alles in uw wijk SCHOON!? 
of -RECHT!? Of ONBESCHADIGD?

Asfalteren Van 
Lennepweg
Van 18 tot en met 20 maart 
wordt de Van Lennepweg op-
nieuw geasfalteerd. Bij regen 
kan het werk uitlopen tot 
vrijdag 21 maart en bij zeer 
slechte weersomstandig-
heden wordt het asfalteren 
een week uitgesteld. Tijdens 
deze werkzaamheden is de 
Van Lennepweg tussen de 
rotonde bij de Linnaeusstraat 
en de Van Speijkstraat ge-
heel voor verkeer afgesloten, 
evenals het kruispunt van de 
Vondellaan. Voor de fietsers 
blijft de huidige omleidings-
route intact en voor hulp-
diensten blijft er altijd een 
route beschikbaar. Het benzi-
nestation, de autowasstraat 
en het Strandhotel aan de 
Van Alphenstraat blijven be-
reikbaar. Mogelijk ondervin-
den de direct omwonenden 
enige hinder bij het vinden 
van een parkeerplaats voor 
de auto. De gemeente hoopt 
op uw begrip. 

Gezocht: 
literaire talent 
De provincie Noord-Holland 
is op zoek naar jong literair 
talent. Write Now! Wordt 
voor de 13 keer gehouden en 
biedt jongeren de kans een 
grote stap te maken naar een 
carrière als schrijver. Dus, heb 
jij een passie voor schrijven 
en ben je tussen de 15 en 24 
jaar, dan is dit je kans. Dit jaar 
worden er 11 voorrondes door 
heel Nederland, Vlaanderen 
en zelfs in Suriname gehou-
den. Doe dus mee en wie 
weet ga jij namens de regio 
door naar de landelijke finale. 
Schrijf je nu in en wie weet 
wordt jouw werk straks echt 
uitgegeven en hangen lezers 
aan je lippen! Meedoen kan 
t/m 1 april 2013; stuur je ge-
schreven verhaal, gedicht, 
raptekst, of wat je maar 
kunt verzinnen in via www.
writenow.nu of ga naar: 
Facebook.com/schrijfwed-
strijdWriteNow

Gemeente Zandvoort

De weekmarkt verhuist mogelijk naar de Grote Krocht

Weekmarkt gaat wellicht verkassen

Hert in zee kon niet worden gevonden

De mogelijkheid om de weekmarkt van het Zwarte Veld 
naar de Grote Krocht te verhuizen wordt momenteel on-
derzocht. Ook een deel van het Raadhuisplein zal dan als 
markt ingedeeld worden. Dit blijkt uit een brief die het col-
lege aan de bewoners van Grote Krocht, Raadhuisplein en 
Cornelis Slegersstraat heeft gestuurd. 

Wandelaars op het strand zagen maandagochtend een 
hert in paniek de zee in rennen. Ze sloegen alarm waarop 
de KNRM Zandvoort werd ingeschakeld. 

Het verzoek om te mogen 
verhuizen komt van de markt-
kooplui. Oorpsronkelijk was 
het plan dat zij in ‘de huis-
kamer van Zandvoort’, het 
plein van de tweede fase in 
het LDC dat momenteel ge-
bouwd wordt, een plek zou-
den krijgen. De marktlieden 
wilden echter onder geen 
beding daarheen en kwamen 
met het voorstel om naar de 
Grote Krocht te verhuizen. De 
kooplui vinden dat zij met de 
markt het bestaande winkel-
gebied in het centrum een 
sterke impuls zullen geven. 

Ondertussen is er een infor-
matieavond in het raadhuis 

Die rukte uit met de redboot 
Annie Poulisse en ging op 
zoek naar het dier. Na een 

geweest waar bewoners 
vragen konden stellen en 
informatie inwinnen. Die 
avond is zeer matig bezocht 
en wellicht kan men daaruit 
opmaken dat er een groot 
draagvlak voor de verhuizing 
is. Als het hele plan doorgaat, 
zal de Grote Krocht iedere 
woensdag van 06.00 tot 
16.00 uur voor al het verkeer 
afgesloten zijn. 

Wat nog onderzocht wordt 
is de samenhang met de 
seizoensgebonden evene-
menten. Ook zal er een op-
lossing gevonden moeten 
worden voor bijvoorbeeld 
het ophalen van grofvuil 

zoektocht werd het echter 
niet gevonden. De actie trok 
veel kijkers vanaf het strand, 

dat op woensdag opge-
haald wordt. Het deel van 
de Grote Krocht tussen de 
Cornelis Slegersstraat en de 
Hogeweg blijft vrij en kan 
door de andere winkeliers 
gebruikt worden om te laden 
en te lossen.

Binnenkort zal er een proef-
opstelling plaatsvinden. 
Toen er een tijd geleden 
sprake van deze verhuizing 
was, hadden de reguliere 
winkeliers er geen bezwaar 
mee. Ook nu zijn de meeste 
winkeliers voor de verhuizing 
van de weekmarkt naar hun 
straat. Men is ervan over-
tuigd dat de markt veel meer 
publiek naar de Grote Krocht 
zal trekken met gevolg dat 
hun bedrijven meer belang-
stelling krijgen dan nu het 
geval is. 

Uiteindelijk zal proefonder-
vindelijk worden bekeken 
of de markt daar wel op 
zijn plaats is en op de Grote 
Krocht past. Navraag bij de 
gemeente over een datum 
van verhuizing leverde niet 
veel op. Volgens de woord-
voerder zou er pas aan het 
einde van dit jaar, begin vol-
gend jaar verhuist kunnen 
worden. Een exacte datum 
is dus nog niet voorhanden.

die hebben niet gezien dat 
het dier terug is gekeerd. 
Aangenomen wordt dat het 
hert is verdronken. Er moet 
rekening gehouden worden 
dat het dier binnen enkele 
dagen kan aanspoelen.



Zandvoort

Schuitengat 51 

Dit UITSTEKEND ONDERHOUDEN 3 kamer appartement is zo te betrek-
ken! Het is gelegen direct aan de boulevard met o.a. een zonnig balkon 
op het ZUIDEN, een moderne keuken, een zeer verzorgde badkamer en 
2 slaapkamers! Tevens is het mogelijk om op korte termijn te betrek-
ken! Het is op deze locatie fantastisch wonen zo nabij het strand en het 
centrum!  

• Mogelijkheid tot parkeren achter complex op eigen terrein;
• Servicekosten € 276,= per maand incl. voorschot stookkosten;
• Totale woonoppervlak ca. 75 m2 excl. balkon.

*** UNIEKE KANS! *** SCHERPE PRIJS € 175.000,= k.k. !! *** UNIEKE KANS! *** 

Vraagprijs € 175.000,= k.k.

Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

 

WORD ONZE HUISVRIEND 
op www.facebook.com/greeven-makelaardij

Zandvoort

Kostverlorenstraat 45 

KIJKMOMENT ZATERDAG 9 MAART OM 12:00 UUR!

DE OORSPRONKELIJKE VRAAGPRIJS WAS € 650.000,= K.K. 
EN DE WONING WORDT NU TEGEN EEN BIJZONDER AANTREKKELIJKE  
PRIJS VAN € 499.000,= K.K. AANGEBODEN! 

DIT IS UW KANS OM VRIJSTAAND TE WONEN!! 

Deze BIJZONDER FRAAIE VILLA heeft een ROYAAL PERCEEL van 663 m2 
en een RUIME TUIN van maar liefst 40 METER DIEP! Het is nagenoeg 
geheel gerenoveerd en beschikt o.a. over een MODERNE KEUKEN, een 
MODERNE BADKAMER, een GARAGE en een OPRIT. Er is verbouwd met 
behoud van karakter en de woning telt 4 slaapkamers!

Woonoppervlak: ca. 160 m2

** BUITENKANS ** ZÉÉR SCHERPE PRIJS ** VRIJSTAANDE VILLA ** PERCEEL 663 m2 !! **

Vraagprijs € 499.000,= k.k. 

KIJKMOMENT! NIEUWSTAAT!

!! WOZ SPREEKUUR !!
Wij checken & maken GRATIS bezwaar 

tegen uw WOZ aanslag.

Woensdag 20 maart & donderdag 21 maart 
van 19:00 tot 21:00 uur.

Een verlaging van € 50.000,= levert al een voordeel van € 204,= op!

Wegens grote belangstelling verzoeken wij u een afspraak te maken 
via 023-5739234 of info@greevenmakelaardij.nl
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Het Zandvoorts Museum aan het Gasthuisplein

Zandvoorts Museum of Cultureel Centrum?
De naam ‘Zandvoorts’ Museum dekt volgens veel inwoners momenteel de lading niet 
meer. Belangstellenden die speciaal naar het Zandvoorts Museum komen om kennis te 
nemen van de geschiedenis van Zandvoort staan binnen enkele minuten weer buiten. 
Immers, de Zandvoortse tijdslijn is weg en de kostbare Zandvoortse schilderijen hangen 
slecht verlicht aan de wand in het zogenaamde vissershuisje met ertussen enkele bom-
schuiten. Museumbeheerder Sabine Huls is het echter niet eens met de kritiek.

door Nel Kerkman

De laatste van de drie stijlka-
mers staat op de nominatie 
om verwijderd te worden en 
een deel van de Zandvoortse 
collectie is verhuisd naar 
de catacomben van het 
raadhuis. Drie schaalmo-
dellen, gemaakt door de 
Bomschuitbouwclub, gaan 
op verzoek van de beheer-
der Sabine Huls terug naar 
de Bomschuitbouwclub. 
De huidige tentoonstelling 
‘Teruggevonden schatten’ 
verdient niet de schoon-
heidsprijs. In plaats van tekst 
onder de gravures, foto’s 
en ‘opgespelde’ etsen, zijn 
nummers geplaatst met de 
bedoeling dat men zelf in de 
computer op zoek gaat naar 
de herkomst van de getoonde 
schatten. Volgens Huls om de 
bezoekers de nieuwe website 
te laten ontdekken. In het 
gastenboek geven bezoekers 
aan dat deze tentoonstel-
ling niet voldoet aan hun 
verwachtingen. Alleen het 
museumpodium en het pop-
pentheater Rekreade trekken 
een enthousiast publiek.

Privatiseren of verkopen 
Eind 2008 besprak de raad 
het haalbaarheidsonder-
zoek Zandvoorts Museum 
en koppelde het onderzoek 
aan actuele ontwikkelingen. 
In het onderzoek kwam on-

heid van de collectie. Zij ziet 
veel kansen in de mogelijk-
heid om een bruikleencollec-
tie van het Rijksmuseum te 
tonen. Volgens haar zouden 
deze unieke werken jaarrond 
veel meer bezoekers trekken 
dan de huidige aantallen. Na 
afloop van de sessie kwam 
tenslotte naar voren dat 
voor de meeste verenigin-
gen/stichtingen privatisering 
zeer moeilijk zou zijn als de 
huidige beheerder zou aan-
blijven. Nadien is er niet meer 
gesproken over de toekomst 
van het museum, zelfs niet 
bij de politiek. De hamvraag 
is nog steeds: houden we de 
historie levend of is het over 
en uit met het Zandvoortse 
museum en gaan we terug 
naar een Cultureel Centrum?

Toekomst Zandvoorts 
Museum 
Om de beheerder van het 
Zandvoorts Museum, Sabine 
Huls, de gelegenheid te ge-
ven haar visie te verwoorden 
over de toekomst Zandvoorts 
Museum, heeft zij een aan-
tal vragen schriftelijk be-
antwoord: “Het Zandvoorts 
Museum is hét centrum 
voor kunst en geschiede-
nis in Zandvoort en is on-
misbaar op het gebied van 
educatie, tentoonstellen, in-
formatievoorziening en col-
lectiebeheer in Zandvoort. 
Het museum profileert zich 

der andere naar voren dat 
de huidige opzet van het 
Zandvoorts Museum te wei-
nig aantrekkingskracht uit-
oefent op bewoners en toe-
risten. Het college van B&W 
kwam in 2009 met een Plan 
van Aanpak, daarin werden 
concrete voorstellen opgeno-
men over de toekomst van de 
huidige tentoonstelling in het 
museum en de herinrichting. 
Desondanks stegen de kosten 
en daalden de inkomsten. In 
2011 diende de Ouderen Partij 
Zandvoort (OPZ) een motie 
in waarin het college werd 
opgeroepen om de mogelijk-
heid te onderzoeken de jaar-
lijkse kosten van € 300.000 
van het museum te verlagen 
door meer gebruik te maken 
van vrijwilligers en daarover 
overleg te voeren met de re-
levante maatschappelijke or-
ganisaties. Deze motie werd 
unaniem aangenomen.

Brainstormsessie
Naar aanleiding van deze mo-
tie zijn eind 2011, begin 2012 
diverse belangstellende ver-
enigingen en stichtingen om-
trent de Zandvoortse historie 
en cultuur uitgenodigd voor 
een brainstormsessie over de 
toekomst van het Zandvoorts 
Museum. In een presentatie 
vertelde de museumbeheer-
der dat de zuigkracht van het 
Zandvoorts Museum valt of 
staat met de aantrekkelijk-

als een maatschappelijk be-
trokken en culturele onder-
neming, die wordt bezocht 
door alle Zandvoortse scho-
len, Zandvoorters, Amster-
dammers, geïnteresseerden 
uit Kennemerland en toe-
risten. Het museum geeft in 
wisselende tentoonstellingen 
een zo volledig mogelijk beeld 
van de geschiedenis van 
Zandvoort, van vissersdorp 
tot badplaats. Er worden ten-
toonstellingen georganiseerd 
waarbij hoogtepunten uit de 
geschiedenis en de actualiteit 
van Zandvoort en omgeving 
aan bod komen. Tevens biedt 
het museum een represen-
tatief overzicht van het werk 
van hedendaagse kunste-
naars uit de Metropoolregio 
Amsterdam.” Op de vraag 
wat de reden is van het weg-
halen van de tijdslijn en an-
dere attributen zegt Huls 
onder meer: “De tijdslijn en 
bepaalde objecten uit de col-
lectie van het museum waren 
onderdeel van een tentoon-
stelling over de geschiedenis 
van Zandvoort. Het verhaal 
over de geschiedenis zal van-
af juni dit jaar terugkeren in 
een eigentijdse tentoonstel-
ling voor een breed publiek. 
Momenteel zijn derdejaars 
studenten van de Hoge 
School van Amsterdam aan 
het werk met een ‘Walk-in 
closet’ van Floris Molenaar 
en Arendje van der Mije, de 
twee bronzen beelden die 
voor het museum staan. Er 
wordt gewerkt aan de ont-
wikkeling van een educatieve 
film over de geschiedenis van 
Zandvoort. De film zal nog dit 
jaar in het museum worden 
getoond. Verder wordt er ge-
streefd naar een wisselende 
tentoonstellingsprogramma." 

Volgens Huls zal de toe-
komstvisie van het Zandvoort 
Museum in samenhang met 
de historie gewaarborgd blij-
ven voor jong en oud. Of de 
kosten zullen dalen en de 
inkomsten en daarbij het be-
zoekersaantal zullen stijgen 
wordt niet vermeld. In ieder 
geval zal de tijd het leren of 
het Zandvoorts Museum in 
deze vorm blijft voort be-
staan.

De Vent- en Standplaatshouders Vereniging Zandvoort ver-
tegenwoordigt bijna alle verkoopwagens in de gemeente 
Zandvoort. Dit zijn dus bijna alle verkoopwagens op het 
strand, de boulevard en in het dorp.

De standplaatshouders rijden met hun verkoopwagens naar de 
verkoopplekken (standplaatsen). U kent het vast wel, dat er een 
verkoopwagen langzaam voor u rijdt. Jammer genoeg veroor-
zaken wij hiermee veel overlast in het verkeer. Door de vele weg-
versmallingen is het bijna onmogelijk om de verkoopwagens 
te passeren. Om dit op te lossen zouden wij graag onze wagens  
's nachts willen laten staan, maar tot onze spijt krijgen wij 
hiervoor geen toestemming van de gemeente. Ook de bus-
baan op de Noord-Boulevard is voor ons verboden terrein.

Het overlegstructuur met de gemeente is wel verbeterd. De 
meeste mensen kennen nog wel de moeizame totstandko-
ming van onze huidige contracten. Het mag ook wel eens 
gezegd worden; We hebben nu mooie overeenkomsten met 
de gemeente en wij krijgen als ondernemer genoeg ruimte 
om te ondernemen.

De venters op het strand staan weer in de startblokken voor 
het komende seizoen. In de winter heeft er een goed overleg 
plaats gevonden tussen ons en het nieuwe bestuur van de 
Strandpachters Vereniging. Het is fijn om samen te werken 
op het strand, zo kunnen we elkaar proberen te versterken. 
Volgend jaar is het alweer 10 jaar geleden dat de venters en 
de strandpachters samen met de Lions club en de Rotary het 
evenement "Eten aan Zee" hebben georganiseerd. Eén lange 
eettafel over de lengte van het strand waaraan 7000 mensen 
een vismaaltijd hebben gegeten. Het zou toch fantastisch zijn 
om dit nog eens samen te doen.

Qua toerisme lijkt het elk jaar moeilijker te worden. Toch zijn er 
weer twee standplaatshouders die investeren in een nieuwe 
verkoopwagen. De nieuwe wagen van Jaap Kroon zal over ca. 
5 weken geleverd worden met een totaal nieuwe uitstraling, 
waar velen over zullen spreken in Zandvoort maar ook daar-
buiten. Hiermee zijn de visverkopers altijd vooruitstrevend 
geweest in de branche, wat ook zeker een positieve uitstra-
ling voor Zandvoort is. Het is ook uniek dat er zoveel vent- en 
standplaatshouders in 1 gemeente zijn. Ook Arie Guyt van de 
haringkraam op het Raadhuisplein laat een hele nieuwe wagen 
bouwen. Om in deze tijden met de wensen van de consument 
mee te gaan, gaat Arie vanaf medio 
april ook gebakken vis verkopen.

Wij wensen één ieder een prachtige 
zomer toe!

Vent- en standplaatshouders

uit de hoek Van 
de ondernemers

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de ondernemers 
mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de voorzitters van de di-
verse ondernemersverenigingen, de bedrijfscontactfunctionaris en 
de centrummanager. Deze week Arlan Berg, voorzitter van de Vent- 
en Standplaatshouders Vereniging Zandvoort.

Arlan Berg,
voorzitter Vent- en Standplaatshouders
Vereniging Zandvoort
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf

Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
  Aanbieding:
- Onze heerlijke moorkop 
  van € 1,95 voor € 1,65

- amandel broodje  
  van € 1,75 voor € 1,50

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons 
die dit jaar 100 jaar bestaat

Febo Zandvoort

7 t/m 17 maart

€1,-

milkshake 0,3L
of oubliehoorn

Febo Zandvoort
is 

vernieuwd
en 

trakteert!

U bent weer welkom op
het Kerkplein 5!het Kerkplein 5!

(h
e
r)

o
p

e
n

ig
sa

ct
ie

s!

Op zOek naar uw dOelgrOep?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06 - 43429783 (Letty van den Brand)

Crazy Monkey Deal
1000 Flyers A6

250 grs glanzend 
dubbelzijdig full color

voor maar
DRUKWERK UIT ZANDVOORT PUNT!

ex btw

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10.00- tot 20.00 uur

Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl

Vanaf heden 
High Tea @ Lunchbreek

Vanaf 2 pers
Bestaande uit:

1 potje biologische thee
5x hartig & 5x zoet

Alle producten zijn huisgemaakt
€ 17,50 pp

Minimaal 2 dagen van te voren reserveren
Voor meer info T:023- 5736360
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Robin Witte overhandigt de cheque aan familie Van Duivenvoorden

Belinda Göransson

Dineren dankzij de auto
Autobedrijf Zandvoort hield rond de feestdagen een  
actie rondom een gratis wintercontrolebeurt. Uit de vele  
inzendingen werd ook de ingevulde kerstbal van Dik en 
Riet Duivenvoorden, wonende in het Darwinhof, getrokken.  
Afgelopen dinsdag werd de prijs overhandigd.

Zij ontvingen als extra ca-
deau uit handen van Robin 

Witte een dinercheque, te 
besteden bij restaurant Old 

Vienna van eigenaar Leo 
Bloem. Een leuke actie in 
Zandvoort, want zowel de 
winnaars als Robin zijn van 
mening dat het goed is als 
zoveel mogelijk inwoners 
hier in het dorp hun in-/aan-
kopen doen. De Zandvoortse 
ondernemers kunnen het ge-
bruiken en het zorgt er tevens 
voor dat zij een nog beter 
aanbod aan het publiek kun-
nen presenteren. Het echt-
paar Duivenvoorden gaat, 
met dank aan Autobedrijf 
Zandvoort, een gezellig diner 
bij Old Vienna tegemoet.

Een geestige bedrijfsnaam, die veel zegt over het geesteskind van hondentrimster Anne-
miek Wolters. Zij heeft in 2004 het Limburgse Tegelen voor Zandvoort geruild en nadat zij 
eerst in Haarlem in de mode heeft gewerkt, gooide zij in 2006 het roer geheel om. 

“Ik ben altijd door honden om-
ringd geweest en ik besloot 
die richting in te slaan door 
in Bunnik bij het Huisdieren 
Kennis Instituut (HKI) de of-
ficiële, tweejarige opleiding 
tot hondentrimster te volgen. 
Naast de theoretische kennis 
moet je stagepunten halen 
bij hondenshows en trimsa-
lons, alvorens het diploma te 
behalen”, vertelt Annemiek 
enthousiast. Hierna volgde 
zij ook nog de opleiding 
‘Ethologie hond’, (‘de leer en 
beschrijving van de gedragin-
gen’) waarbij geleerd wordt 
hoe je een hond kunt ‘lezen’, 
hoe de onderlinge regels in 
de hondenwereld zijn, zo-
als bijvoorbeeld het gedrag 
op straat. Ook bezit zij het 
EHBO-diploma voor honden 
en vanaf deze maand gaat 
Anne miek in Barne veld een 
cursus T-touch = soort mas-
sage voor gestreste of getrau-

De Vier 
Pootjes

matiseerde honden volgen. Zij 
is lid van de ABHB (Algemene 
Belangen vereniging voor het 
Honden toilet teer bedrijf ). 
Kennis, kwaliteit en inzet 
kan deze onderneemster dus 
zeker niet ontzegd worden! 
Daarnaast straalt zij veel 
warmte, rust en vriendelijk-
heid uit wat zeker een extra 
pluspunt is.

Wat kan ‘De Vier Pootjes’ voor 
uw viervoeter betekenen? In 
de eerste plaats komt Wolters 
bij u aan huis; een groot voor-
deel voor met name de hond. 
Het is heel rustgevend, geen 
stress door een vreemde om-
geving en het baasje zit er bij. 
Zij neemt haar eigen trimta-
fels en alle attributen mee, 
waarop alle verlangde behan-
delingen kunnen plaatsvin-
den. Afhankelijk van het type 
hond en het type vacht kan er 
geplukt, geknipt of geschoren 

door Erna Meijer

worden, maar ook ‘effileren’ 
(= uitdunnen) en ‘ontwollen’ 
is mogelijk. Dit laatste is voor-
al in het voorjaar raadzaam 
bij o.a. golden retrievers om 
het haar van de ondervacht 
te verwijderen. Een lekkere 
wasbeurt met een goede 
shampoo wordt door de 
meeste honden ook zeer op 
prijs gesteld en als daarna de 
nagels eveneens geknipt zijn, 
kunt u weer spic en span met 
de hond op stap. 

De prijzen zijn afhankelijk 
van het soort hond en de 
gewenste behandeling(en), 
“maar zijn beslist aan de 
betaalbare kant”, aldus 
Wolters. De 4 Pootjes, tel. 
06-23093264 (bij voorkeur 
’s avonds bellen). Werktijden 
maandag t/m donderdag van 
09.00 tot 17.00 uur. Haar e-
mailadres is: mieke.wolters@
kpnplanet.nl.

Zandvoort is uitgespeeld in strijd tegen 
windmolenpark voor de kust

De vergadering gemeenteraad-Informatie heeft afgelopen 
dinsdag een overvolle agenda moeten afwerken. Niet min-
der dan 14 bespreekpunten had de agendacommissie erop 
laten zetten. Er was zelfs geen tijd voor een tweede ronde 
bij de agendapunten. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal 
van dermate importantie waren dat er zwaar over gespro-
ken moest worden maar wel dermate belangrijk dat ze de 
revue passeerden.

Veel aandacht kreeg de brief 
die de leden van Bewoners 
Leefbare Kust hadden ge-
stuurd met het verzoek 
om de brief op de agenda 
te laten plaatsen. Zoals de 
Zandvoortse Courant al een 
paar weken geleden schreef, 
maken zij zich grote zorgen 
over het windmolenpark 
Q10 dat 22 kilometer uit de 
kust moet worden gebouwd. 
Tevens zijn zij geschrokken 
over de opmerking van mi-
nister Henk Kamp die het 
economisch verantwoord 
acht dat toekomstige wind-
molenparken aanmerkelijk 
dichter op de kust, namelijk 
op 8 kilometer afstand, wor-
den gebouwd. “Dat scheelt 
heel veel geld. Het is een 
reële optie”, zei hij tijdens 
een interview in het NRC. 
Volgens wethouder Belinda 
Göransson was de termijn al 
verstreken om in beroep te 
gaan. Toch heeft Zandvoort 
bezwaar gemaakt, geza-
menlijk met Noordwijk en 
Bloemendaal. “De rol van de 
gemeente is op een gegeven 
moment uitgespeeld. Ook 
bewoners van Zandvoort 
en Noordwijk werden niet 
ontvankelijk verklaard in 
een rechtszaak. En uiteinde-
lijk werden ook de bezwa-
ren van de strandpachters 
niet ontvankelijk verklaard. 

Zandvoort kon niets meer 
doen”, zei zij. Wat ook niet 
meewerkte is het feit dat de 
windmolenparken vallen on-
der de Crisis en Herstelwet. 
Die zegt dat lagere overhe-
den geen bezwaar kunnen 
maken tegen dit soort feno-
menen. Göransson maakte 
ook een overeenkomst tus-
sen Eneco en de gemeente 
bekend maar de inhoud 
van dat contract is geheim. 
De raadsleden weten er via 
een geheim document van. 
Volgens Wilfred Tates (VVD) 
moet het op de agenda ko-
men en moeten de landelijke 
partijen van de Zandvoortse 
raad hun fracties in de 
Tweede Kamer inschakelen.

Toonen meldde bij het agen-
dapunt ‘vragen aan/medede-
lingen van het college’ dat 
de overschrijding van het 
budget voor de Wet werk en 
bijstand 2012 op dit moment 
door een extern bureau wor-
den onderzocht. Jerry Kramer 
(VVD) wil prestatieafspraken 
met De Key op de agenda la-
ten zetten. Toonen heeft een 
memo daarover in voorbe-
reiding en heeft volgende 
week een gesprek met De 
Key. “De woonstichting staat 
onder verscherpt toezicht 
en daarover hebben wij nog 
wel een hartig woordje met 

elkaar te spreken. Ook komt 
er nog een mededeling over 
de voortgang van de presta-
tieafspraken”, zei hij.

Michel Demmers (GBZ) zei 
tijdens de behandeling van 
de Nota uitgangspunten 
bestemmingsplan cen-
trum dat het centrum en de 
Middenboulevard brontoe-
ristengebieden zijn en ook 
zo behandeld moeten wor-
den. Volgens Ellen Verheij, 
fractievoorzitter van de VVD, 
is het een heldere nota. De 
kern is legaliseren en actua-
liseren van het oude centrum 
van Zandvoort. GroenLinks 
(GL) zei bij monde van Cees 
van Deursen dat de partij 
het Raadhuisplein niet wil 
bebouwen. Nu wordt er 
een mogelijkheid geboden 
om tot zes meter hoog te 
gaan. “Er zijn 7 ordners vol 
met gegevens over illegale 
of semi-illegale bouwsels 
in het centrum. Ik geef ech-
ter geen garantie dat we de 
volle 100% hebben. Deze ge-
gevens zijn het gevolg van 
de retrospectieve toets die is 
uitgevoerd. Alles legaliseren 
is niet haalbaar, net als een 
jaarlijkse controle per adres. 
Ik kan helaas ook niet aan-
geven hoeveel tegenstrijdig-
heden er zijn”, zei Göransson. 
Het punt wordt volgende 
week bij de vergadering ge-
meenteraad-Besluitvorming 
een hamerstuk, tenzij GL een 
motie heeft.

De lening die de Zandvoortse 
Omroep Organisatie ZFM 
heeft aangevraagd om de 
verhuizing naar de Tolweg 
nu eens goed aan te pakken, 
penningmeester Ivo Bos 
heeft daar € 55.000 voor 
nodig onder andere voor 
nieuwe apparatuur, is in ie-
der geval geen hamerstuk 
geworden. Liselot de Jong 
(OPZ) heeft een aantal kriti-
sche vragen in verband met 
de financiële situatie van de 
gemeente. Wordt vervolgt 
derhalve.

Politiek verslag Raadsvergadering Informatie, d.d. 5 maart
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WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

t/m 12 jr.

Zondag 10 maart
Peter Ligtermoet/viool,
Eric Timmermans/bas,

Jean-Louis van Dam/piano

Aanvang 14.30 uur. Entree € 15.00
Gebouw de Krocht

Hendriks
Administratie- en Boekhoudkantoor

023 5737825

De navolgende werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen:
-  Inkomstenbelasting voor particulieren.

Oosterstraat 3, 2042 VE Zandvoort
Fax 023 5737827

volg ons nu ook op facebook!
 

http://www.facebook.com/Dorsmanassurantien

DOrSMan.nL OF 023-5714534

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Het voorjaar komt eraan! 

Bloeiende violen
Bloembollen in pot

Overweldigende sfeermaker:
Cool Wave

hangende violen

Potgrond - tuinaarde

(Denk aan uw coniferen, 
strooi bitterzout)

 Tuincentrum

van Stolbergweg 1 - tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

Specialist voor al uw bloemwerken.

Tulpen, narcissen, hyacinten,
met óf zonder bolletje!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Bezorg(st)er gezocht
Ben jij onze toekomstige bezorger die in jouw  
omgeving 1 of meerdere malen per week de brievenbus 
van je buren wilt laten klepperen?

Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?   
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat door  
weer en wind op pad om de kranten en/of folders te bezorgen.

Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker op 
een brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478 of surf naar www.zvo-verspreiders.nl 

Leuke verdiensten!
Voorbeeld: Een bezorger bij ZVO met een wijkaantal van rond de 250 adressen, 
verdient gemiddeld tussen de € 20 en € 30 per week.
 (De werkelijke verdiensten zijn per wijk verschillend, afhankelijk van de wijk en het bezorgaantal)

 De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen 
 De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
 Verspreiding op donderdag

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.:
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Kees Juffermans (l.) en Frank Warmerdam

Primeur bij opening Kinderkunstlijn 2013

Druk en gezellig matinee 
bij Oomstee Jazz

Peter Ligtermoet bij 
Jazz in Zandvoort

Eerste lustrum ‘Collages des College’

Het creatieve en educatieve kunstproject ‘Kinderkunstlijn’ 
is weer afgerond. Op 15 maart wordt het project afgesloten 
met een officiële opening van de kunstlijn door wethouder 
Gert Toonen. Dit jaar is voor het eerst meer dan alleen een 
schilderij gemaakt.

Als je mag spreken van melodieuze jazz dan is dat zeker 
van toepassing op het Cool Sound Trio, dat afgelopen zon-
dag het eerste matinee van Oomstee Jazz opende. Je moet 
als muzikant heel wat in je mars hebben om zoveel mu-
ziekstijlen te verwerken in een optreden. En dat lukte, het 
werd een groot succes.

Komende zondag is violist Peter Ligtermoet te gast bij 
Jazz in Zandvoort. Hij is van origine een klassiek geschoold  
musicus die zich na zijn studie heeft bekwaamd in meerdere 
muziekgenres en een daarvan is de jazz. Er zal een zeer 
gevarieerd programma ten gehore worden gebracht met 
lichtklassieke muziek, Hongaars repertoire en een jazz-
repertoire. 

Al vijf jaar lang wordt de kamer waarin het college van 
B&W vergadert om de vier maanden veranderd in een an-
dere minigalerie. In totaal hebben al 30 kunstenaars van 
de vereniging Beeldende Kustenaars Zandvoort (BKZ) hun 
artistieke kunstwerken tentoongesteld. 

door Nel Kerkman
  
Onder leiding van de initia-
tiefnemers Marianne Rebel 

tekst en foto Nel Kerkman

Dit kwartaal zijn de twee BKZ-
leden Frank Warmerdam en 
Kees Juffermans uitverkoren 
om hun werk te presenteren 
in de vergaderkamer en aan 
de vele gasten die de ruimte 
bezoeken. Telkens weer is 
het bij binnenkomst van de 

en Hilly Jansen en met hulp 
van een vast team bestaande 
uit Emmy Stobbelaar, Aaltje 
Vink en Trees Spee zijn er weer 
schitterende kunstwerkjes 
gemaakt door alle groe-
pen 8 van de Zandvoortse 
basisscholen. Maar om de 
schoolkinderen goed voor 
te bereiden voor het project 
‘Kunst op school’ is kunste-
nares Marianne Rebel eerst 
op de scholen geweest om 
te vertellen over wat kunst is 
en hoe het is ontstaan. Bij de 
theorieles luisteren de kinde-
ren heel goed naar haar als ze 
vertelt over Picasso, Pop Art, 
compositie en kleurgebruik. 

Drummer Roberto Haliffi 
schakelde tijdens een 
jazzritme over naar Zuid-
Amerikaans en hanteerde, 
nogal ongebruikelijk als jazz-
drummer, b ongo's en andere 
Latin-instrumenten. Peter 
Bjornild liet op zijn 5-snarige 
contrabas horen dat hij niet 
alleen de ritmesectie invult 
maar ook feilloos melodieën 
kan spelen. Voor de klassiek 
geschoolde pianist Mark van 
der Feen leek het dat het hem 
niet moeilijk genoeg kon zijn. 
Technisch indrukwekkend 

In 1977 behaalde Ligtermoet 
het einddiploma Solospel 
Viool aan het conservato-
rium. Hij heeft veel samen-
gewerkt met musici van het 
Concertgebouworkest, het 
Metropole Orkest en talloze 
radio-orkesten. Ook heeft hij 
veel studiowerk gedaan en is 
hij te horen op talloze opna-
mes van diverse aard. Een type 
musicus waarvan er niet veel 
meer rondlopen. Komende 
zondag wordt hij begeleid 

ruimte een verrassing voor 
welke combinatie Margreet 
Ras, organisator van dit kunst-
project, gekozen heeft. 

Kees Juffermans 
Ook nu een geweldig samen-
spel tussen de twee beel-
dende kunstenaars. Zo zijn 
de twee kunstobjecten van 

Later gaan de kinderen per 
groep en per basisschool drie 
uur op de bovenetage van het 
museum onder begeleiding 
heel gericht en gedreven hun 
ontwerpschets met acrylverf 
schilderen. Het enthousias-
me van de schilders is altijd 
enorm en het resultaat is 
vaak zeer verrassend.

Primeur 
Dit jaar is er een nieuw ini-
tiatief aan het project toe-
gevoegd: elke school mocht 
een bankje beschilderen 
dat geplaatst gaat wor-
den op het Raadhuisplein. 
Het zal het plein extra ver-
fraaien en de leerlingen 
kunnen straks trots op hun 
eigen bankje plaatsnemen. 
De kinderkunstwerken zijn 
via een looproute door het 
hele  centrum tentoonge-
steld. De kleurrijke schilde-

maar de uitvoering ervan was 
nog verrassender.

In het geheel kwamen de vele 
aanwezige gasten in café 
Oomstee oren te kort om de 
hoeveelheid aan diverse stij-
len en titels te herkennen. 
Soms werden jazz, Latin, klas-
siek en zelfs popmuziek in één 
stuk verwerkt. Knap gedaan! 

Komende zondagmiddag 
speelt het Adam Spoor 
Quintet met als gast Dico 
van Putten op de piano. 

door pianist Jean Louis van 
Dam en contrabassist Eric 
Timmermans. Heel apart is 
dat er dit concert geen slag-
werker zal zijn. De muzikan-
ten vinden dat de nummers 
die ze gaan spelen zich ervoor 
lenen om dat instrument ach-
terwege te laten.

Het concert begint om 14.30 
uur. Kaarten à € 15 te reserve-
ren via tel. 023-5310631 of op 
www.jazzinzandvoort.nl. 

Juffermans, in de vorm van 
vogels gemaakt van waarde-
loos en afgedankt materiaal, 
in evenwicht met de olieverf 
schilderijen van Warmerdam. 
Op een kunstzinnige wijze 
weet Juffermans met hulp 
van recycling het kenmerk 
van de vogel prima weer te 
geven. Vooral het object ‘De 
Kemphanen’, dat midden op 
de tafel is gezet, zal zeker 
veel aandacht krijgen bij 
eventuele moeilijke gesprek-
ken, dat is de burgemeester 
wel toevertrouwd. Soms 
zijn de gebruikte materia-
len herkenbaar maar veelal 
is het juist de vorm van het 
materiaal dat een extra toets 
geeft aan het kunstobject. 
Met recht een kunst op zich!

Frank Warmerdam
Ook de olieverfschilderij-
en van Warmerdam kun-
nen stof tot nadenken 
geven. Wat te denken bij 
de titel ‘Kat en Muis’ of ‘De 
Verhalenvertelster’ waar 

C U L T U U R

niet zoveel verbeelding bij 
nodig is voor bij een debat. 
De kleurrijke, realistisch fi-
guratieve schilderijen komen 
voort uit de verbeeldings-
wereld van Warmerdam 
en zoals hijzelf verwoordt: 
“Ik beleef nogal eens van 
die momenten waarop er 
plotseling een beeld in het 
hoofd opdoemt. Dat kan zijn 
wanneer ik de krant of een 
tijdschrift lees, naar de tv kijk 
of zomaar wat met een pot-
loodje op een vel papier zit 
te krabbelen. Of eigenlijk kun 
je het zo gek niet bedenken 
op welke momenten zich dat 
voordoet want de wereld zit 
vol beelden.” 

Mocht u in de gelegenheid 
zijn om een kijkje te nemen 
in deze ruimte dan moet 
u het beslist doen. Anders 
kunt u op een aankomende 
groepsexpositie van BKZ 
kennis maken met de wer-
ken van deze twee gewel-
dige kunstenaars.

rijen hangen en staan bij 
37 deelnemende bedrijven, 
het Zandvoorts Museum en 
het Juttersmu-ZEE-um. De 
looproute is beschikbaar bij 
het VVV Zandvoort en het 
Zandvoorts Museum. 

Te koop
De gemeente Zandvoort ver-
leent een jaarlijkse subsidie 
om deze creatieve lessen te 
kunnen geven maar ook di-
verse sponsoren ondersteu-
nen dit project. Ook u kunt 
als ‘Vriend van de stichting 
Kunst op School’ voor € 25 
per jaar dit project onder-
steunen. Natuurlijk zijn de 
kunstwerkjes na overleg met 
de maker ook te koop. Kom 
daarom naar de officiële ope-
ning op 15 maart om 14.00 
uur op het Raadhuisplein. 
Gezellig als u er ook bent, u 
bent van harte welkom! 

Cool Sound Trio in Oomstee | Foto: Wim Mendel



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Koffie & Broodjeshuis Sheila's - Gasthuisplein 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat wij de nieuwe 
collectie leren portemonnees 

en tassen binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

smaaq zacht gerijpt
zacht, maar beslist met veel 
smaak nu heel kilo € 9,95

Boeren Achterham 
150 gram € 1,98

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand maart voor Pashouders:



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

zand
kOrrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Openingstijden: 
Ma t/m vrij 07.30-17.30 uur • Za & zo 10.30-17.30 uur
Gasthuisplein 9 - Zandvoort • Tel. 023-7433706 

Op vertoon van de ZandvoortPas
2e kopje koffie altijd gratis!

10% korting 
Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

PERSONAL TRAINING  & 
SMALL GROUP TRAINING

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Heeft u een bOOdscHap vOOr uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

IETS TE (VER)KOpEN?
Plaats een Zandkorrel 

 Zie pagina 16

! Openingsstunt !
ONS Paviljoen 11

Gehele maand Maart 

In knoflook gebakken Gamba’s
met friet of brood en salade

of
Malse kipsaté met friet en salade

voor de stuntprijs van 
5 euro

Tel. 023-5717580

belastingaangiften / fiscale adviezen
administraties / boekhoudingen • jaarrekeningen 

Courant 
Zandvoortse 
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Weer

Temperatuur

Max 12 12 9 8 

Min 4 5 5 3

Zon 60% 20% 25% 25%

Neerslag 15% 45% 65% 50%  

Wind ozo. 4 o. 4 ozo. 4 o. 4

Temperatuur eindelijk in 
 de dubbele cijfers

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Op donderdag en vooral 
de periode daarna zal er 
iets meer bewolking gaan 
komen en vooral in het 
weekend kan het alweer 
tot regen komen door de 
werking van een opkomen-
de oceaandepressie. Wel 
blijft de wind tot en met 
aanstaande zaterdag in de 
relatief zachte oostzuid-
oosthoek bivakkeren zodat 
de temperaturen niet heel 
ver omlaag gaan. Toch ligt 
de arctische kou op de loer 
rond en na het weekend.

De voorbije dagen was het 
steeds stuivertje wisselen 
(bij de weermodellen) tus-
sen zeer koude, bijna com-
pleet winterse oplossingen 
en scenario’s met betrek-
kelijk normale temperatu-
ren voor begin maart. Het 
‘probleem’ dat het de di-
verse weercentra lastig 
maakt, is een zeer omvang-
rijk koudereservoir dat al 
meer dan een week boven 
Noord-Europa ligt en steeds 
zuidwaarts wil uitstromen. 
De vraag is telkens hoe ver 
zuidwaarts deze ijskoude 
lucht gaat uitstromen de 
komende week. 

Komt de vorstgrens tot bij 
Denemarken, of geraakt de 
allerkoudste lucht wellicht 
tot over een flink deel van 
Nederland begin volgende 
week, hetgeen ook een re-
alistische optie zou kunnen 
zijn. Als we de kalender-
klimatologie erbij betrek-
ken zien we dat het in het 
verleden rond half maart 
vaak een duidelijk koudere 
fase optrad. Als voorbeeld is 
1979 aan te geven toen het 
in Zuid-Kennemerland nog 
tot een heuse sneeuwjacht 
kwam op een doordeweek-
se middag. Maart was toen 
sowieso een koude maand 
want we hadden net de 
strenge kwakkelwinter van 
1979 achter de rug. 

We gaan met interesse 
zien hoe het uiteindelijk zal 
gaan uitpakken straks. Of 
de kou wint het uiteinde-
lijk, of het blijft (vrij) zacht. 
Waarschijnlijk wordt het de 
kou die aan zet geraakt. 

Meer info op de site Weer-
primeur.nl of via de weer-
primeurlijn 0900-1234554.           

weerman Marc Putto 

Het heeft lang geduurd, maar nu is het eindelijk de 
beurt aan lenteachtige temperaturen in Zandvoort. Op-
vallend de afgelopen weken was dat de temperaturen 
voortdurend op een tamelijk laag peil lagen en uitschie-
ters richting de 10 graden er niet bij waren. Voorbije 
dinsdag lukte dat wel met maxima die zelfs richting de 
15 graden liepen. Ook de zon was ruimschoots aanwezig 
en dat gaf het geheel kleur.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Leden van De Wurf De cursus wordt gegeven in het Pluspuntgebouw

Antarctica-marathon in de ijskast…

Jubileumuitvoering van  
Folklorevereniging De Wurf

Blijven staan, 
daar heb je wat aan

Pech voor Claudine de Boer, die 7 maart mee zou doen aan 
de unieke Antarctica-marathon. Een dag voordat zij naar 
de Zuidpool zou vertrekken, kreeg zij van de organisatie  
te horen dat de marathon een maand is uitgesteld, om-
dat de boot waarmee de deelnemers naar Antarctica 
zouden varen tegen een ijsberg is gebotst en zodanig is  
beschadigd dat de ijsbreker voor reparatie naar Europa ge-
bracht moet worden. De nieuwe datum wordt waarschijn-
lijk 29 maart.

De Folklorevereniging De Wurf bestaat dit jaar 65 jaar  
en dat gaat gevierd worden met een jubileumtoneel-
stuk. De uitvoering is op zaterdag 16 maart in theater De  
Krocht. Het jubileumstuk is ‘Een zomerse dag aan zee’  
van de hand van Beb Jongsma–Schuiten en Anton Steen. 
Het is onlangs door leden van De Wurf bewerkt en  
gerepeteerd.

Bent ú weleens gevallen? Veel senioren kunnen erover 
meepraten, een val op straat of in huis is een nare ervaring. 
U wilt genieten van een plezierige oude dag, maar een val-
partij kan dit danig in de war schoppen. Het is natuurlijk 
nooit helemaal uit te bannen, maar de risico’s kunnen wel 
aanzienlijk teruggebracht worden. Pluspunt biedt diverse 
simpele maatregelen om de kans op een val te verkleinen. 

Door dit uitstel is de voorbe-
reiding van de Zandvoortse 
danig in de war geraakt. 
Claudine: “Ik was er hele-
maal klaar voor. Mijn laat-

Het toneelstuk is in drie be-
drijven en speelt zich af op 
het strand rond 1900 toen 
het bad- en strandleven op 
gang kwam. Er waren hotel-
gasten en dagjesmensen die 
naar het strand gingen om 
te genieten van de zon, de 
zee en het strand. Er kwamen 
gasten die wilden baden, dus 
moesten ze een badpak aan 
en dat bracht best wel ver-
wikkelingen met zich mee. 
Maar er gebeurde nog veel 
meer. En hoe dat allemaal af-
loopt? Dat moet u zelf maar 
gaan zien. 

In de pauze worden er weer 

Dit voorjaar begint bij 
Pluspunt een cursus om 
een valpartij te voorkómen. 
Tijdens deze cursus krijgt u 
vele tips en praktische hand-
vatten om een valongeval 
te voorkomen. Ook doet u 
oefeningen om uw conditie 
en uw balans te verbeteren. 
Voor deze cursus zijn nog 
plaatsen vrij, dus wij nodigen 
u graag uit om mee te doen. 
Meldt u zich snel aan, zodat 
u ook in de toekomst rechtop 
kunt blijven staan.

Veiligheidsadviseur
De aanwezige veiligheidsad-
viseurs helpen u graag om 

ste trainingsloop van 32 
km, vlak voor ik zou vertrek-
ken, ging super. Mijn benen 
voelden goed en ik had 
geen blessures. In overleg 

mooie pentekeningen met 
oud-Zandvoortse afbeel-
dingen verloot en natuurlijk 
een mooie, in Zandvoortse 
klederdracht aangeklede 
pop. De entree bedraagt  
€ 9 en de kaarten zijn 
verkrijgbaar bij familie 
Veldwisch, Dorpsplein 9, 
tel. 5716487 en bij Mieke 
Hollander, Constantijn 
Huygensstraat 15. Mochten 
er nog kaarten over zijn, dan 
kunt u die aan de deur van 
theater De Krocht afnemen. 
De aanvang is om 20.00 uur 
en uiteraard is er het beken-
de ‘bal na’. De zaal gaat om 
19.00 uur open.

uw woning veiliger te ma-
ken, zodat de kans op een val 
kleiner wordt. De veiligheids-
adviseur is een deskundige 
vrijwilliger die zelfstandig 
wonende senioren bezoekt. 
Met behulp van een vragen-
lijst neemt de veiligheidsad-
viseur samen met u uw wo-
ning door en geeft praktische 
adviezen. Ook helpt de vei-
ligheidsadviseur u verder op 
weg bij het uitvoeren van de 
adviezen. Heeft u interesse 
in de cursus of in een bezoek 
van de veiligheidsadviseur? 
Bel of mail naar Pluspunt, tel. 
5719393 of a.zoetmulder@
pluspuntzandvoort.nl.

met mijn trainer heb ik een 
nieuw trainingsschema uit-
gestippeld voor de komende 
drie weken, waardoor ik me 
weer helemaal opnieuw 
moet opladen. Een ander 
nadeel is ook dat het op de 
Zuidpool nu winter wordt 
en dus kouder. Ik hoop maar 
dat het niet al te koud is tij-
dens de marathon zelf.”

Maar, zoals Johan Cruyff 
altijd zegt: elk nadeel heb 
zijn voordeel. Claudine: “Ik 
heb me laten vertellen dat 
maart de perfecte maand is 

om walvissen te spotten en 
je kan in die periode ook het 
Zuiderlicht aanschouwen. 
Dat moet schitterend zijn. 
Die dingen had ik anders 
gemist.” 

Onze plaatsgenote vertrekt 
nu als alles goed gaat op 22 
maart via Buenos Aires en 
Ushuaia richting Antarctica. 
Tot die tijd moet zij weer 
heel veel trainingskilome-
ters maken. “Het is niet 
anders. Ik ga gewoon door. 
Het komt allemaal goed”, 
weet ze.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, 

Zandvoort 
Lid van Pro Voet 

(*vergoed door zorg-
verzekering) 

.........................................................
PC-problemen? 

Rep-it 
lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) netwerk 

of advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. 

sch.maken + nagels 
knippen + eelt verwijderen 
+ evt. likdoorns weghalen 

+ creme massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 

Thuisbehandeling 
normaal € 30 nu € 25. 

Info: 5734944 
of 

06-50203097

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Voor een pedicure behan-
deling waarin u de baas 

blijft over uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hot-stone massage 
en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

De lente is in aantocht!  
Wat is er leuker om samen 

met de kinderen van  
de kinderdagverblijven  
Pluk en Pippeloentje te 

 ontdekken hoe de natuur 
weer tot leven komt.  

Ja, dat is  
'SKiP-natuurlijk'! 

www.pippeloentje-pluk.nl 
 ........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

 ........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

.........................................................
Nieuwe cursus 

KUNSTGESCHIEDENIS 
Kunst in de jaren ’60, ’70 

en ’80 van de vorige eeuw
12, 19 en 26 maart

in Zandvoort
drs Liselot de Jong

06-48443623
www.kunstinvorm.nl

.........................................................
Te huur 

gemeub. studio 
(1-2p) woonkamer,  

slaapkamer, keuken,  
badk, 35 m2, terras 25 m2, 

Huur € 700,- p mnd 
incl.g/w/l & park.  

Niet rokend, geen huisd. 
Inl. 06-25155900

Nieuwe Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 

of 06-22209568
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste

kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Gespecialiseerd 

in Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 0653231754

Maart actie bij Slender 
You Zandvoort:

Gezichtsbehandeling  
(reiniging, peeling,  

onzuiverheden verwijderen,  
epileren, serum+massage, 

masker en  
afsluitende crème) 

Nu met GRATIS wimpers 
verven (twv € 14.=) 

OF wenkbrauwen verven 
(twv € 12.=). 
Voor € 54,95.

Bel snel voor een afspraak:  
06-19413733.

Hogeweg 56A - Zandvoort
.........................................................

Bij Slender You Zandvoort:
pedicure-behandeling

(eelt en evt. likdoorns ver-
wijderen en  

nagelverzorging)
Voor € 27,50.
Bel snel voor 
een afspraak: 
 06-19413733

Hogeweg 56A
.........................................................

Bouw- en 
renovatiebedrijf P.M.K.

(in Zandvoort). 
Voor alle klussen in 

en rond het huis!
Schilderwerk, 
stucadoren,  

timmerwerk, badkamers  
en keukens.  

Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit  

tegen Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212

.........................................................
Schilder 

heeft tijd over  
voor 12,50 p.u.p.p.  

Ook stucwerk 
mogelijk.  

Tel. 06-27048739

Reünie toernooi
voor dames die nu,  

of ooit,  
bij The Lions  

gebasketbald hebben.  
Doe ook mee!  
Info op blog:  

thelionstoernooi.blogspot.nl
.........................................................

Stratenmaker 
heeft tijd over. 

€ 12,50 p.u. 
of vaste aanneemprijs. 

Tel. 06-33448192
.........................................................

Naailes 
in Zandvoort er is plek op 

de maandag en donderdag, 
Haakles 

op dinsdag opgeven via 
Bisanpa@hotmail.com  

of 06-50477720.
www.bisanpaGifts.nl  

Ook workshops
.........................................................

Garagesale/verkoop
Zaterdag 9 maart en  

zondag 10 maart  
van 10 tot 17 uur,  

wegens kleiner wonen.  
De Ruyterstraat  

(in de kuil).  
Inl. 06-36549338

.........................................................
Tennisclub Zandvoort
heeft weer plaats voor 

nieuwe leden.  
Van jong tot oud,  

beginnend tot gevorderd.  
Open dag op zaterdag 

30 maart 10-15 uur. 
www.tc-zandvoort.nl

.........................................................
Te huur: 

3 kamer bovenwoning 
dichtbij strand en dorp.

 € 649,- per maand. 
Info: 5715579

Op zOek 
naar gOede 

attentiewaarde?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 

(Letty van den Brand)
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Wat hebben China, Spanje, Canada, Engeland, België, 
Italië, Japan, India, Verenigde Staten en Brazilië met elkaar 
te maken? Weet u het niet? Dat zijn de Formule 1-races 
die zonder betaal TV te volgen zijn. Dat is dus de helft van 
het seizoen. De andere helft loopt half Zandvoort chagrij-
nig in de rondte want met de huidige tijden is het voor 
veel mensen niet te doen om een Sport1 abonnement te 
hebben. En Olav Mol? Die is voortaan alleen nog maar in 
de pitstraat te horen, mits u deze betaalzender heeft. De 
tijden van gratis sport lijken nu echt achter ons te liggen. 

Ik heb het natuurlijk over vermakelijke sport om naar te 
kijken, niet over de lokale korfbalvereniging die tegen 
De Gemengde Mandjes uit Appingedam moet spelen, 
want daar hebben we Studio Sport voor. En voor men-
sen die geen zin hebben in Engels commentaar rest er 
alleen nog maar Canada, VS en Brazilië. Veronica gaat 
deze races live uitzenden en de rest van de races is door 
middel van een samenvatting te volgen. Moet bekend 
voorkomen lijkt me. Bordje op schoot, vrouw en dochter 
zijn gevlucht en de samenvattingen van de eredivisie 
worden bekeken door de kerels alsof het live wedstrijden 
zijn. Daar komt dus nu ook nog de Formule 1 bij. 

Wees echter niet getreurd. Zandvoort is er al lang op 
voorbereid dat de snelheidsduivels niet meer live de 
huiskamer komen binnenvliegen. De oplossing heet 
‘Buitenspel’. Ons sportcafé met prima jongens achter 
de bar die altijd een koud biertje schenken. En het po-
sitieve van het hele decoderverhaal is dat Sport1 breed 
uitpakt. Zes kanalen met allemaal ver-
schillende cameraposities. On Board, 
in de pitstraat, vanuit de lucht en ga 
zo maar door. En hoeveel TV’s denkt u 
dat er in Buitenspel hangen? Ik wens 
u heel veel kijkplezier en alvast een 
fantastisch raceseizoen toe. 

Positief bekijken

Uitgesproken!

Steeds meer mensen kennen haar inmiddels als zange-
res ‘Rhodês’. Ze zingt de sterren van de hemel met haar 
zwoele muziek en zelfgeschreven nummers. Daarbij 
heeft Cathy Samé Lottin in haar dagelijkse leven nog 
een andere passie, namelijk Mensendieck, mindfull-
ness en meditatie. 

door Ramona Jonkhout

Ze heeft haar eigen praktijk genaamd Waves, Beach & 
Health center, dat gevestigd is onder het Palace Hotel aan 
de boulevard. Naast de vele houding- en bewegingsthera-
piën die ze geeft, is er in deze dagen van drukte en stress ook 
veel animo voor ontspanningstraining, yoga en meditatie.

Cathy houdt van mensen helpen. Haar ‘roots’ liggen oor-
spronkelijk in Frankrijk. Haar moeder is Nederlandse en haar 
vader komt uit Kameroen. Na haar geboorte in Parijs woon-
de ze in Kameroen en op haar 7e kwam ze met haar moeder 
in Nederland wonen. Vanaf haar 4e jaar was ze al intensief 
met ballet bezig en vanaf haar 10e had ze pianoles. “Ik wilde 
of balletdanseres of dokter worden”, vertelt ze. Toen ze twin-
tig was ging ze voor een jaar terug naar Afrika om zich te 
verdiepen in muziek en dans. Uiteindelijk woonde ze 3,5 jaar 
in Kameroen, Senegal, Ghana en Ivoorkust waar ze onder 
andere dansles gaf aan kinderen en songteksten schreef.

Eenmaal terug in Nederland maakte ze een carrière switch. 
Ze ging Officemanagement studeren en werkte een tijdje 
als marketing assistent. Maar al snel kwam ze er achter dat 

ze haar echte passie miste. Die zat meer in zelfexpressie en 
in beweging; al heel haar leven eigenlijk. Ze ging een aero-
bicopleiding doen en volgde kort daarna de Mensendieck 
opleiding. Meditatie, yoga en mindfullness zijn er later 
bijgekomen. Al snel kreeg ze haar 1e eigen praktijkruimte 
in Zandvoort. In combinatie met zingen leeft ze nu van en 
met haar passie en doet ze wat ze leuk vindt. “Wat ik zo 
boeiend vind is het brengen van een positieve sfeer en het 
begeleiden en helpen van mensen”, zegt ze.

Haar missie is de wereld wat mooier maken, door mensen 
de kracht in zichzelf te laten (her)vinden. “Hoe gelukkiger 
de mens, hoe mooier de wereld”. En zo is het, toch? Voor 
mensen die nog nooit gemediteerd hebben of meer willen 
mediteren, is er elke 2e woensdag van de maand stadsver-
lichting meditatie in haar praktijk. Deze meditatie is gratis 
en duurt een uur. Kijk voor meer informatie op de websites 
www.stadsverlichting.nu en www.newwaves.nl.

Meditatie en 
lichaamswerk 

Cathy Samé Lottin

Logica brengt je van

A naar B, maar

verbeelding

brengt je overal. 
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(Albert Einstein) 

Tegeltje

Kijk nou eens!

te
ks
t 
& 

fo
to

: 
M

an
dy

 S
ch

oo
rl

Opfrisbeurt
Net als wij mensen, wacht ook deze deur met 

opvallende uitstraling, op een kleurrijke lenteboost! 

Interview
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   9 26       11 13

 15         7 32\11    

 7     28 15\28        

   21           27

   13       8\15      

   17     5\16        

   13 12\16           9

 20           11

   12           13

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 DHC   C   CJ  
   :   =    
 -   x   +  
 AB   J   KGG  
   +   =    
           
 KHF   KC   KCJ  
   -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

   9 26         11 13

 15 8 7     7 32\11 6 5

 7 1 6 28 15\28 6 9 5 8

   21 3 7 8 1 2 27  

   13 1 5 7 8\15 7 8  

   17 9 8 5\16 7 8 1  

   13 12\16 2 4 1 6 3 9

 20 5 8 6 1   11 9 2

 12 8 4       13 6 7

Oplossing Kakuro

Dier van de Week
600 g zeeduivelfilet,
1 uitgeperste citroen,
Witte peper, liefst 
 vers gemalen,

Zeezout,
½ theelepel paprikapoeder,
250 g eiermie,
2 eetlepels olie.

Bereiding:
Snijd de zeeduivelfilets in plakken van gelijke grootte. Sprenkel er de helft van het 
citroensap over en bestrooi ze met peper, zout en paprikapoeder. Pureer voor de ko-
rianderpesto de knoflook, koriander, pijnboompitten en Parmezaanse kaas met de 
staafmixer en giet de olijfolie er in een dun straaltje bij. Kook de eiermie volgens 
de aanwijzing op de verpakking gaar en voeg de rest van het citroensap aan het 
kookvocht toe. Verhit de olie in een koekenpan en bak de zeeduivelmedaillons 3 tot 4 
minuten per kant (afhankelijk van de dikte) goudbruin. Leg de zeeduivelmedaillons 
op een bedje van eiermie en verdeel de korianderpesto erover. U kunt hier gesmoorde 
paksoi bij serveren. 

Benodigdheden:

ko
ok

ru
br

ie
k

Zeeduivelmedaillons met korianderpesto
Hoofdgerecht voor 4 personen

Voor de korianderpesto:
2 geperste teentjes knoflook, 
1 klein bosje fijngehakte  

koriander,
25 g pijnboompitten,
75 g versgeraspte 

Parmezaanse kaas,
circa ½ dl olijfolie.

KookreceptKookrecept

 Bezoek Nieuw Unicum tijdens de Open 
Dag van de Zorg op 16 maart 2013 

In heel Nederland openen zorgorganisaties op zaterdag 16 
maart 2013 hun deuren voor het publiek tijdens de lande-
lijke Open Dag van Zorg en Welzijn. Ook bij Nieuw Unicum 
bent u die dag van 11.00 tot 16.00 uur van harte welkom op 
de hoofdlocatie aan de Zandvoortselaan 165. 

De Open Dag is bestemd 
voor iedereen die kennis wil 
maken met de zorg. Vooral 
als u meer wilt weten over 
werken bij Nieuw Unicum. 
Er zijn diverse vacatures (0-
36 uur per week), voor met 
name gediplomeerd zorgper-
soneel (verzorgende niveau 
3, verpleegkundigen niveau 
4 en zorgcoördinatoren ni-
veau 4). Maar ook als u meer 
wilt weten over mogelijkhe-

den voor vrijwilligerswerk of 
geïnteresseerd bent in het 
zorgaanbod en de exper-
tise op gebied van Multiple 
Sclerose en niet-aangeboren 
hersenletsel bent u ook van 
harte welkom. 

Naast de banenmarkt, wordt 
er op verzoek rondleidingen 
gegeven. U kunt ook een par-
tijtje tafeltennis spelen tegen 
cliënten of het tegen hen op-

nemen met de Wii spelcom-
puter. Koffie met wat lekkers 
staat voor u klaar. Nieuw 
Unicum begroet u graag op 
zaterdag 16 maart! Parkeren 
is gratis en bus 80 stopt voor 
de deur. Voor meer informa-
tie kunt u terecht bij Patricia 
Heere mans, medewerker 
communicatie op telefoon-
nummer 023-5761173 (ma-
wo-vrij) of via p.heeremans@
nieuwunicum.nl.

Alain is een knappe en vrolijke hond die snel een nieuw huis zoekt. Hij is ontzettend 
lief maar wel een echte windhond. Hij kan dus niet zomaar overal loslopen want als hij 
iets ziet bewegen wat op een konijntje lijkt dan is zijn interesse gewekt en gaat hij er 
achteraan! Alain houdt niet van alleen thuis zijn en zoekt daarom een baas met veel tijd 
en aandacht voor hem. Hij kan het niet zo goed vinden met katten, kleine huisdieren 
en kleine kinderen; een huis voor hem alleen zou dan ook ideaal zijn. 
Met honden is Alain erg sociaal, 
hij wil graag spelen. Omdat het zo'n 
vrolijkerd is, kwispelt hij de hele 
dag. Helaas zoveel en zo hard dat hij 
het puntje van zijn staart heeft 
verwond. Zijn kennel is daarom nu 
bekleed met dekens; het zou voor 
Alain het beste zijn als hij kan herstellen 
bij een nieuwe baas. 
Bent u een echte fan van dit ras? 
Kom dan snel eens kennis maken 
met deze leuke hond.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur. 
Tel. 5713888
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

 265 : 5 = 53  
 -   x   +
         
 97 + 3 = 100
         
 =   =   =
 168 - 15 = 153

Oplossing Breinbreker
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Dubbele hoektanden

column door Fenna Kwakernaak, dierenarts

Soms gebeurt het dat dit 
proces niet helemaal goed 
gaat. De wortel van een 
melktand lost bijvoorbeeld 
niet geheel op. Het kan dan 
gebeuren dat een blijvende 
tand naast een melktand 
komt te staan. Dit noemt 
men een persisterend 
melkgebit. 

Bij het persisteren van het 
melkgebit staan er teveel 
elementen in de mond. 
Door ruimtegebrek kan het 
gebeuren dat de tanden 
en kiezen standafwijkin-

Persisterende hoektanden 
zien we bij alle rassen, maar 
vooral bij de kleine rassen 
zoals chihuahua's, malte-
zers en shih tzu's. Enkele 
weken geleden hadden we 
de zusjes Beppie en Stella 
op de praktijk. Twee jonge 
Labrador Retriever kruisin-
gen. Beide eigenaren van 
de honden hadden gezien 
dat ze niet volledig gewis-
seld hadden. Stella had 2 
melkhoektanden die wa-
ren blijven zitten en Beppie 

Te veel tandjes

gen ontwikkelen en vuil 
en tandplak kan sneller 
ophopen waardoor ontste-
kingen kunnen ontstaan. 
Persisterende melktanden 
kunnen dus leiden tot pro-
blemen, daarom is het van 
belang bij honden goed op 
het gebit te letten, vooral 
op een leeftijd van 3 tot 7 
maanden. Zodra u ziet dat 
een blijvende tand door-
komt, terwijl de melktand 
nog niet is uitgevallen, is 
het aan te raden naar de 
dierenarts te gaan om het 
gebit te laten onderzoeken.

zelfs 4. Bij beide dames 
zaten de hoektanden nog 
muurvast en moesten we 
dus ingrijpen. Onder narco-
se werden de melkhoektan-
den getrokken. Op de foto’s 
is goed te zien hoe lang de 
wortels van de getrokken 
tanden nog zijn en dan is te 
begrijpen dat deze tanden 
niet zomaar vanzelf er uit 
gaan. Na de operatie wer-
den de dames snel wakker 
en de volgende dag waren 
ze weer helemaal hersteld. 

Honden en katten worden net als mensen geboren zon-
der tanden. Na enkele weken komt het melkgebit door 
en rond de 3e à 4e maand beginnen ze met wisselen. 
Dan duwen de permanente tanden en kiezen de melk-
elementen naar buiten, waarbij de wortel van de melk-
tand geleidelijk oplost. 

(advertorial)(advertorial)

Rabobank. Dichtbij. 
door Fonz Halfman

Even voorstellen: “De naam is Fonz Halfman één van 

de vier mobiele adviseurs van Rabobank Haarlem en 

Omstreken. Ons doel is om vragen van klanten op 

een zo goed mogelijk manier te beantwoorden en af 

te wikkelen. Wij houden zitting op een aantal externe 

locaties; bij Steunpunt OOK Zandvoort (elke dinsdag 

van 09.00 tot 13.00 uur en elke donderdag van 13.00 

tot 17.00 uur) en bij het Louis Davids Carré (elke maan-

dag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur). Uw 

kantoor is gesloten, maar toch blijven we dichtbij! Op 

verschillende manieren.

Wist u bijvoorbeeld dat we ruimere openingstijden 

hanteren op de bestaande kantoren en dat u ook op 

zaterdag een afspraak kunt maken? En wist u dat u 

met één telefoontje (023-5120512) via ons Virtuele 

Kantoor, op de meeste vragen direct antwoord krijgt 

en u ook direct producten bij ons kunt afsluiten? 

Dit kan ook via internet: kijk op www.rabobank.nl/

haarlem of www.rabobank.nl en klik dan op de ru-

briek ‘Zelf Regelen’! U zult versteld staan van wat 

u als klant vanaf uw eigen PC kunt regelen. Gemak 

dient de mens! Dan is er ook Mobiel Bankieren, heel 

simpel te downloaden als Rabobank App op iedere 

Smart- en I-Phone. Wij organiseren ook dit jaar cur-

sussen internetbankieren, nu ook op locatie. Houd 

uw weekblad in de gaten wat betreft de data en de 

locaties! En heeft u wel eens van geldbezorging via de 

Geldexpress gehoord? Dit is een service waarbij geld 

via TNT post bij u thuis kan worden afgeleverd. Deze 

service is bedoeld voor klanten die niet in staat zijn 

om zelfstandig geld bij een geldautomaat te pinnen 

door immobiliteit of anderszins. 

Tot slot. Wist u dat wij vorige maand ons 10.000ste 

lid hebben mogen verwelkomen? Rabobank is een 

coöperatie die bestaat uit leden in plaats van aan-

deelhouders. Daarin onderscheiden we ons van an-

dere banken. Een deel van de winst vloeit terug naar 

sociaal-maatschappelijke projecten in de plaatselijke 

gemeenschap. Dat maakt Rabobank een bank voor 

en door klanten. 

Bent u klant, maar nog geen lid? Ook dat kunt u zelf 

regelen via onze site. Als lid ontvangt u gratis het 

ledenblad ‘Dichterbij’ . De 

‘Dichterbij’ verschijnt elk 

kwartaal. U treft informa-

tie aan die van belang kan 

zijn voor uw financiële 

huishouding, maar ook 

informatie over nieuwe 

of bestaande producten. 

Ook kunt u profiteren van 

diverse, aantrekkelijke aan-

biedingen.”

Zandvoort Actief! Een initiatief van, voor en 
door Zandvoortse inwoners en organisaties.  
Alle activiteiten van Zandvoort Actief! staan 
in het teken van samenhang en de bewustwor-
ding van het eigen beweeg- en voedingsgedrag.

Zandvoort Actief! Bedenkt, ondersteunt en organiseert 
sport- en beweegactiviteiten voor verschillende doel-
groepen en zorgt voor samenhang in deze activiteiten. 

Zandvoort Actief bestaat uit  een werkgroep waarin ver-
tegenwoordigers van onder andere sportaanbieders, ou-
derenbonden, wijkpanels, het onderwijs, welzijnswerk en 
eerstelijns zorg zitting hebben genomen. Uitgangspunt is 
dat de activiteiten een terugkerend en langdurig karakter 
krijgen. Alle activiteiten staan in het teken van bewust-
wording van het eigen beweeg- en voedingsgedrag.

Zandvoort Actief heeft al een aantal evenementen ge-
initieerd. Zo ondersteunden ze in 2012 de wereldrecord-
poging Touwtjespringen en heeft de ‘10.000 stappen 
van Zandvoort’ , volgende week in deze rubriek, al een 
aantal keren op de agenda gestaan. Ook het curlingtoer-
nooi dat op de ijsbaan gespeeld werd, is een initiatief van 
Zandvoort Actief. 

De website www.zandvoort-actief.nl geeft informatie over 
alle activiteiten die op het gebied van sport, bewegen & 
gezondheid plaatsvinden in de gemeente. Verder vindt u 
hier nieuwsberichten en foto’s van activiteiten. Meld ook 
de activiteiten van uw initiatief, vereniging of organisatie 
aan bij Zandvoort Actief!

Heeft u als inwoner van Zandvoort tips of ideeën over 
activiteiten? Wilt u graag meedenken of u als vrijwilliger 
aanmelden? Maak dit kenbaar via zandvoortactief@zand-
voort.nl of telefonisch tel: 023-5740116.

“Zandvoort Actief! Een initiatief van, voor en door zandvoortse inwoners en organisaties.”



20

Bemoei je eens met 
de politiek!

~ UITNODIGING ~

Jaarvergadering 
PvdA Zandvoort 

Hotel Hoogland | Westerparkstraat 5
Donderdag 14 maart | aanvang 20.00 uur

          

Word kandidaat raadslid 
voor de PvdA in Zandvoort

Wil je zaken veranderen?

Hou je van Zandvoort?

Ben je integer?

Dan ben je meer dan welkom!

(Opleidingsdagen voor raadslid en bestuurslid 

kunnen worden gevolgd)

          

PvdA Afdeling Zandvoort

Postbus 151 | 2042 AD Zandvoort

Leo Heino, tel. 06-51815922

E-mail: leoheino@momaac.nl

Het nieuwe raceseizoen start eind maart met de paasraces | Foto: Chris Schotanus

Nieuwe autosportkalender 
Circuit Park Zandvoort bekend

Afgelopen week heeft de directie van het Circuit Park 
Zandvoort haar evenementenkalender bekend gemaakt. 
Naast een aantal niet autosport gerelateerde evenemen-
ten, biedt de kalender weer enkele internationale auto-
sportevenementen zoals de DTM, de RTL GP Masters en de 
Historische Grand Prix Zandvoort.

Kalender Circuit Park Zandvoort 2013
23 maart  30 van Zandvoort
24 maart  Runners World Zandvoort Circuit Run
30 maart & 1 april  Kruidvat Gilllette Paasraces
14 april  18e Duitse Autosport Festival
28 april  American Sunday
11 & 12 mei  State of Art Historic Zandvoort Trophy & Great British
18 & 20 mei  Pinksterraces
25 & 26 mei  Cycling Zandvoort
8 & 9 juni  Caterham EuroFest
15 &16 juni  Benelux Open Races
30 juni  Italia a Zandvoort
5 t/m 7 juli  Masters
11 aug.  Nationaal Oldtimer Festival & Paddock Porsche
24 & 25 aug.  Spettacolo Sportivo Alfa Romeo
30 aug. t/m 1sept.  Historic Grand Prix Zandvoort
6 t/m 8 sept.  Trophy of the Dunes
27 t/m 29 sept.  DTM
6 okt.  AutoMaxx Super Sunday
12 & 13 okt.  Formido Finaleraces
9 nov.  Zandvoort 500 (WEK) 

Het autosportseizoen wordt 
traditiegetrouw geopend 
met de paasraces eind 
maart, begin april. Daarin 
zullen alle nationale race-
klassen te zien zijn. Daarna 
volgen enkele clubraces en 
thema evenementen ge-
volgd door de pinksterraces 
en wederom enkele clubra-
ces. In juli zullen de Masters 

weer te zien zijn, waarbij ook 
weer een Formule 3 veld aan 
de start komt. 

Eind augustus en begin sep-
tember hoopt Zandvoort 
zich weer op te kunnen ma-
ken voor de tweede editie 
van de Historische Grand 
Prix. Vorig jaar trok dit nieu-
we evenement ruim der-

tigduizend toeschouwers. 
September biedt nog meer. 
De Britse GT kampioen-
schappen strijken precies 
een week na de Historische 
Grand Prix neer op de 
Zandvoortse racepiste tij-
dens de Trophy of The Dunes, 
waarna eind september de 
DTM haar opwachting gaat 
maken met de merkenstrijd 
tussen BMW, Mercedes en 
Audi. De finaleraces in okto-
ber vormen het slotakkoord 
waarbij ook dan weer races 
zijn te zien met een interna-
tionaal tintje omdat de Avon 
European GT4 Trophy te zien 
zullen zijn.
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Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitge-
breide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar 
beroep bij de rechtbank worden ingediend.

Degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen het con-
cept-besluit  kunnen gedurende een termijn van zes weken 
na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen. 
De datum van bekend¬making is de verzenddatum van de 
vergunning.

 Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst 
in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlo-
pige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van 
een afschrift van het beroepschrift.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Strandafgang Barnaart 33, draaien strandpaviljoen, ingeko-
men 26 februari 2013, 2013-VV-021.
- Strandafgang Paulus Loot 1c, plaatsen zeecontainer en -over-
kapping, ingekomen 27 februari 2013, 2013-VV-022.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen ken-
baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen 
kunnen worden ingediend, zal dit bij de publicatie voor de 
ter inzagenlegging van het concept - besluit vermeld wor-
den. In die gevallen kan alleen beroep worden ingesteld als 
zienswijzen zijn ingediend.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)
Zandvoort:
- Zeestraat 71, het bouwen van een appartementencomplex, 
verzonden 28 februari 2013, 2013-VV-003.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Gemeentelijke publicatie week 10 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 9 en de 
verdere in week 9 door het college genomen besluiten zijn in 
week 10 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Cen-
trale Balie en op de website. 

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die 
op 26 fenruari aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, 
vanaf heden ter inzage bij de balie van het gemeentehuis en 
op de website via raadsnet.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12 maart 2013. Zij 
houdt dan achter elkaar twee vergaderingen, Debat en Be-
sluitvorming.

De onderwerpen van beide vergaderingen: 
Verordening basisregistratie personen
Parkeerverordening 2013-1 en Parkeerbelastingverordening 2013-1
Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Centrum 2014
Afzien van verwerving van de Van Fenema garage
Lening aan Zandvoortse Omroep Organisatie ZFM
Benoeming bestuurslid Stopoz
Aanpassing gemeenschappelijke regeling werkvoorziening-
schap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
Aanpassing kwijtscheldingsbeleid in verband met kosten 
kinderopvang
Aanpassing P&C cyclus

Bij besluitvorming bovendien:
Lijst ingekomen post 23 januari – 20 februari 2013
Verslagen vergaderingen 15 januari en 12 februari 2013

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De vergadering Gemeenteraad - Debat begint om 20.00 uur 
en 10 minuten na afloop daarvan begint de vergadering van 
Gemeenteraad - Besluitvorming. 

De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wij-
zigen. U vindt de meest recente agenda’s en alle infor-
matie op de website van de gemeente; klik hiervoor op 
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

Vergadering welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert op donderdag 14 maart 
2013 vanaf 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donder  dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar 
de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

  U kunt zelf uw afspraak inplannen 
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van 
de gemeente aan de oranje button met het kalendertje 
erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een 
afspraak maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Unieke marathon van Scheveningen 
naar Zandvoort over het strand

Bridgeuitslagen vierde ronde 
Zandvoortse Bridge Club

Titel lonkt voor handbalsters

Eerste verlies ZHC in nieuwe competitie

Welkom bij een van de vlakste en rechtste marathons ter 
wereld, de Scheveningen–Zandvoort Marathon. Op zondag 
17 maart zal Margot Ende-van den Broek, algemeen direc-
teur van SOS Kinderdorpen Nederland, op het strand van 
Scheveningen het startschot geven. De finish is op de grens 
van het strand van Zandvoort en Bloemendaal bij locatie 
Republiek Bloemendaal. 

De eindstand in de A-lijn op de woensdagavond was exact 
hetzelfde als medio januari, maar Tiny Molenaar en Wim 
Brandse wisten in de zes gespeelde ronden steeds bo-
vengemiddeld te scoren, waardoor hun voorsprong op de 
nummer 2, Ada Lips & Eugenie Spiers deze keer maar liefst 
55% bedroeg.

De dames van ZSC hebben afgelopen zondag goede zaken 
gedaan. Tegen het altijd lastige Westside, dat de derde 
plaats bezet, wist Zandvoort een zwaarbevochte 12-10 over-
winning te boeken.

Het damesteam van de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) 
mocht afgelopen zondag eindelijk de ‘wei’ weer in. Een  
3 maanden lange winterstop, bij hockey normaal, had  
echter behoorlijk aan de dames geknaagd en ook het feit 
dat er door de sneeuw en vorst maar één keer getraind  
kon worden voor de nieuwe competitie, was debet aan 
een verloren wedstrijd. Strawberries 4 was in Driehuis met  
3-1 te sterk voor onze plaatsgenoten.

Jong en oud, estafette teams, 
business- en kinderteams, in-
dividuele lopers of blote voe-
ten lopers, alle deelnemers 
starten tegelijk om 11.00 uur. 
De marathon vindt plaats bij 
laag water, waardoor er min-
der kans bestaat op los en 
onregelmatig zandoppervlak. 

De finish van de 6e editie van 

Twee van de drie promovendi 
van de vorige keer redden 
het helaas niet in deze ster-
ke lijn en degraderen naar 
de B-lijn. Hun plaatsen wor-
den (weer) ingenomen door 
Nellie Castien & Ab van der 
Moolen, Lilian Bosma & Erna 
Meijer en Rietje en Herman 
Heldoorn. Opvallend ge-
noeg gold dat ook voor de 
vorige keer gepromoveerde 
paren uit de C-lijn; het jojo 
effect treedt hier eveneens 
vaak op, waardoor Joke van 
Deursen & Bart Overzier, 
Marit Zwemmer & Ron 
Kaales (met een laatste score 
van 68,21%) en Laura van der 

ZSC begon ijzersterk en bin-
nen 15 minuten stond er 
1-7 op het scorebord. Echter 
vanaf dat moment verloren 
de Zandvoortse dames de 
concentratie en waardoor 
de Amsterdamse ploeg te-
rug kon komen tot een 5-8 
ruststand. De 2e helft verliep 
een stuk spannender en door 
heel vreemde beslissingen 
van de scheidsrechter stond 
het plotseling 9-9. Gelukkig 

Het was een wedstrijd waar-
bij ze duidelijk weer moesten 
wennen aan elkaar, vooral de 
eerste helft was dit meer dan 
duidelijk. “Normaliter heeft 
iedereen een vaste taak. Nu 
liep iedereen wat meer door 

de Scheveningen-Zandvoort 
Marathon zal dit jaar plaats-
vinden voor Republiek 
Bloemendaal. Vanaf de Pier 
in Scheveningen tot aan de 
Republiek lopen de deel-
nemers exact 42,195 meter 
over het strand. Na de finish 
kunnen de deelnemers zich 
eventueel verkleden en dou-
chen bij de Bloemendaalse 

Storm & Cor van Jaarsveld 
hun vertrouwde plekje in de 
B-lijn weer gaan verdedigen.

Op de donderdagmiddag 
namen in de A-lijn Hans 
Hogendoorn & Ko Luijkx hun 
inmiddels vertrouwde bo-
venste plekje weer in, hoewel 
slechts 0,5% voor Vera Bruijn 
& Ada Lips en 6,5% voor Dik 
Polak & Kees Blaas. Vier pa-
ren uit de B-lijn promoveren 
voor de voorlaatste speelron-
de: Maartje de Wit & Henny 
Baard, Coby Daniëls & Tom 
van der Meulen (70%), Eef 
Eijkelboom & Roos Piller en 
Ciska Engelkes & Alien den 

wist ZSC de punten toch nog 
mee naar huis te nemen en 
blijft de ploeg meedoen 
voor het kampioenschap. 
Uiteindelijk was de eind-
stand 10-12. De eerste vol-
gende wedstrijd is 17 maart 
tegen de koploper NEA, die 
twee punten meer heeft 
dan ZSC maar ook één wed-
strijd meer gespeeld. Als de 
Zandvoortse ploeg deze con-
frontatie wint, is ZSC zo goed 

elkaar heen en dus ook wel 
eens gewoon in de weg. Ook 
het tijdig afspelen van de bal 
en het breed houden van het 
veld bleek lastig vandaag”, 
zei aanvoerster Nathalie 
Huisman na afloop. 

bridge

handbal

hockey

De finish is bij Republiek Bloemendaal

adverteerders

Reddingsbrigade, die gastvrij 
onderdak aanbiedt.

Alle lopers krijgen dit jaar een 
chip mee in het startnummer 
van Racetimer, waarmee auto-
matische netto tijdregistratie 
wordt gemaakt. Tevens krijgt 
elke deelnemer een filmpje 
van zijn eigen finish mee 
naar huis. En uiteraard ligt 
voor elke (estafette)loper een 
medaille klaar bij de finish. 

Schrijf nu individueel in voor 
de hele marathon of zoek een 
loopmaat voor de duoloop 
of verzamel (max.) 7 team-
lopers voor de teamrun om 
deze unieke loop langs de 
kustlijn tussen Scheveningen 
en Zandvoort te bedwingen. 
Het inschrijfgeld gaat geheel 
naar een project van SOS-
Kinderdorpen. De snelste lo-
pers worden in ca. 2 uur, dus 
rond 13.00 uur, aan de finish 
in Zandvoort/Bloemendaal 
verwacht.

Heijer. Vooral van dit laatste 
paar is dit knap, want zij kwa-
men net uit de C-lijn. In deze 
lijn lagen de uitslagen dicht 
bij elkaar, maar uiteindelijk 
trokken Jacques Kok & Wim 
Veldhuizen, John Atkinson & 
Annelies van Kooten (recht-
streeks vanuit de D-lijn!) en 
Wil van Teeseling & Jennes 
Daniëls aan het langste 
eind en mogen zij promo-
veren naar de B-lijn. Ook de 
D-lijn gaf fraaie uitschieters 
te zien. Zo behaalden Elly 
Pijtak & Jeff de Rooy maar 
liefst een zelden geziene 
score van 72,5%, waarmee 
zij de eerste plaats overna-
men van Paul Zwaanswijk & 
Leo Steegman. Ans Gelsing 
& Christien Huesken en 
Mary en Andries Sonneveld 
completeren het viertal dat 
de komende weken wellicht 
meer tegenstand zal onder-
vinden.

als zeker kampioen. Dus als 
u spektakel wilt zien kom 
dan deze dag om 10.35 uur 
kijken in de Korver Sporthal. 
Na afloop viel er een zware 
last van de schouders van 
coach Djurre Boukes. “Pff, ik 
ben blij dat we net op tijd 
wakker werden en deze pot 
hebben gewonnen”, was zijn 
commentaar.

Doelpunten ZSC: Romena 
Daniels 3; Martina Balk, Lucia 
vd Drift en Laura Koning ieder 
2 en zowel Manon van Duijn, 
Annelot Kaspers en Christel 
Gazenbeek wisten ieder een 
keer het net te vinden.

Strawberries kwam op 
een verdiende voorsprong 
maar Ilja Noltee kon vlak 
voor rust nog gelijkmaken. 
In de tweede helft wisten 
de thuisspelende dames 
nog twee keer de plank 
van het Zandvoortse doel 
te vinden en ZHC kon daar 
helaas niets tegenover stel-
len. Huisman: “We weten 
waar we op moeten trai-
nen en hopelijk kunnen we 
het aankomende zondag 
thuis wel waarmaken tegen 
Westerpark.” Die wedstrijd 
op sportpark Duintjesveld 
begint om 11.00 uur.

De Klussenier 
Willem Punt

Dorsman Assurantiën
Exprom
FEBO Zandvoort 
Greeven, Makelaardij o.g.
Haar
Hendriks Administratie- 

en boekhoudkantoor

La Bonbonnière 
La Fontanella
Laurel & Hardy
Lunchbreek 

Op alfabetische volgorde: 
Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Bouwkundig Tekenburo 1 lijn
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Copy & Office

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pluspunt
PvdA
Qian Fang Massages
Rabobank Haarlem 

en Omstreken 

Stichting Jazz in Zandvoort
Strandpaviljoen PlaZand
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf

Zorgbalans
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Equipe Bleekemolen wint andermaal met overmacht Zandvoortse keepster 
naar voorronde EK U17

Inschrijving Circuit Run 
sluit komende zondag

Ontketend SV Zandvoort geeft voetballes

Opnieuw was de equipe van de familie Bleekemolen en 
Kees Bouhuys succesvol. De Bleekemolen Porsche dankte 
de overwinning vooral aan de bandenwissel bij een op-
drogende baan in het eerste uur. Vanaf dat moment liep 
Michael Bleekemolen snel in op zijn concurrenten en zoon 
Jeroen kon de Porsche bekwaam naar de zege sturen. De 
Winter Endurancetitel was weggelegd voor Bas van de Ven 
en Jan-Joris Verheul in de BMW320d uit de Divisie II.

Kelly Steen is door de KNVB opgeroepen om het doel te 
verdedigen tijdens de voorronde van het EK tot 17 jaar. 
Onze plaatsgenote heeft met haar goede optreden tijdens 
een oefenwedstrijd tegen Noorwegen, door Nederland  
gewonnen met 1-2, een uitstekende indruk gemaakt. 

Bij de zesde editie van de Runner’s World Zandvoort Cir-
cuit Run, op zondag 24 maart aanstaande, worden 13.000 
deelnemers verwacht. Dat betekent een groei van 10% ten 
opzichte van 2012. Inschrijven voor dit spectaculaire evene-
ment is tot en met komende zondag, 10 maart, mogelijk. 

De thuiswedstrijd van SV Zandvoort afgelopen zaterdag 
tegen de nummer twee van de ranglijst, AMVJ, heeft drie 
dikverdiende punten opgeleverd. Zandvoort was zaterdag 
dermate gefocust op winnen dat de beste wedstrijd van dit 
seizoen ontstond. Zandvoort won uiteindelijk met maar 
liefst 5-1!

De titel dankten Van de Ven 
en Verheul aan de compe-

Nu mag ze deze week mee-
doen tijdens een toernooi in 
België om plaatsing voor de 
Elite-kwalificatieronde. Tijdens 
dit toernooi zal ze spelen te-
gen Duitsland, Denemarken 

Aan niets was te merken dat 
de tegenstander op de twee-
de plaatst stond. Zandvoort 
was gretiger, sneller, beter en 
eindelijk kon de voorhoede 
zich eens een keer helemaal 
uitleven. Hoewel het begin 
voor Zandvoort nog drama-
tisch was. Al in de tweede 
minuut kreeg Ivo Hoppe, 

titiesterkte in de Divisie II  
tijdens de voorlaatste 

en gastland België. Mocht 
er een positief resultaat zijn, 
dan gaat haar elftal naar het 
EK U17. Een belangrijk toernooi 
dus waarbij wij Kelly heel veel 
succes wensen.

heel schlemielig, in het straf-
schopgebied de bal tegen 
zijn hand. De arbiter wees 
direct naar de stip en AMVJ 
verzilverde dit cadeautje, 
waardoor Zandvoort met-
een tegen een achterstand 
aankeek. 

Toch leek het onze plaats-

autosport voetbal

circuit runvoetbal

Winter Endurance race in 
februari. Tijdens de 4 uur 
van Zandvoort wist de equi-
pe van Bleekemolen ook wel 
te winnen, alleen waren er 
te weinig deelnemers in de 
Divisie I die ervoor zorgden 
dat het viertal het maximale 
aantal punten niet kon ver-
dienen. 

De kersverse kampioenen 
reden een degelijke race, die 
vooral op rekening kwam 
van Verheul en gastrijder 
Tom Coronel. Voor Eddie den 
Dekker en Michel Schaap die 
ook uit kwamen in de Divisie 
II en als klassementsleiders 
begonnen voor de laatste 
wedstrijd, verliep het minder 
succesvol. Het tweetal ein-
digde als derde in de Divisie 
II en dat was niet genoeg om 

genoten niet te deren, er 
ontstond een aantrekkelijke 
eerste helft die voor het 
grootste gedeelte op de helft 
van de gasten afspeelde. Een 
vrije trap van de uitstekend 
spelende Nigel Berg in de 
22e minuut werd door Bas 
Lemmens achter de AMVJ-
doelman geschoven. Het 
was een beloning voor het 
hele team dat hard voor el-
kaar werkte. Het was echt 
een genot voor het oog.

Na de rust ging Zandvoort 
op dezelfde weg voort en 
al vrij snel stonden de geel-
blauwen op voorsprong. Het 
is dat Berg zijn vizier niet he-
lemaal op scherp had staan, 
want regelmatig werd hij 
volledig vrij gespeeld en was 
alleen de keeper nog zijn te-
genstander. Helaas schoot 
hij tot vier keer toe tegen 
de Amstelveense sluitpost. 
Gelukkig had het geen con-
sequenties, want er werd uit-
eindelijk een zeer verdiende 
en mooie 5-1 overwinning 
gehaald.

Bas van de Ven en Jan-Joris Verheul winnaars van Winterkampioenschap 
(links gastrijder Tom Coronel) | Foto: Chris Schotanus

Kelly Steen in het keeperstenue van Oranje

Zandvoort was heer en meester tegen AMVJ

de titel op te eisen.

In de Divisie III waren er 
al helemaal geen deelne-
mers te vinden en in de 
Divisie IV, beter bekend als 
de Dieselklasse, deden acht 
wagens mee. In deze slotrace 
ging de winst naar vader 
Paul van Splunteren met zijn 
zoon Max en dochter Anouk 
in de BMW123d. Liesette 
Braams, die een kans had 
om het eindklassement te 
winnen, moest met Duncan 
Huisman genoegen nemen 
met de tweede plaats.

De winterbanden kunnen 
de garage weer in, want de 
volgende race is tijdens het 
paasweekend, het begin van 
het nationale raceseizoen 
met de paasraces.

En dat was hard nodig. 
Zandvoort bevindt zich in 
een situatie dat de pun-
ten keihard nodig zijn. De 
laatste vier ploegen van de 
competitie zouden allemaal 
kunnen degraderen en onder 
Zandvoort staan nog twee 
ploegen die wedstrijden 
in moeten halen. Mochten 
NFC en Opperdoes die twee 
inhaalwedstrijden winnen, 
dan wordt het nog ‘link’ voor 
Zandvoort. Punten halen is 
dus het credo voor de ploeg 
van Pieter Keur. 

SV Zandvoort speelt za-
terdag om 14.30 uur bij 
Haarlem/Kennemerland dat 
in deze competitie tot nu toe 
slechts één schamel puntje 
heeft behaald uit 16 wed-
strijden. Afgelopen weekend 
verloren ze bij Aalsmeer met 
3-0. Overige wedstrijden 2e 
klasse A: NFC – Overbos: 3-2; 
ZOB – WV-HEDW: 2-3; OSV 
– AFC: 1-2; Monnickendam – 
Opperdoes: 6-0 en de wed-
strijd HBOK – DVVA eindigde 
in 3-2.

Aan de Runner’s World 
Zandvoort Circuit Run is 
dit jaar de Stichting ALS 
Nederland verbonden. Alle 
deelnemers kunnen bij in-
schrijving een vrijwillige bij-
drage doen aan het goede 
doel dat zich inzet voor be-
strijding van de spierziekte 
ALS. Ook zal speciaal voor 
dit goede doel op zondag 24 
maart een VIP-team aan de 
start verschijnen. Hierin lo-
pen onder andere de staats-
secretaris van Veiligheid en 

Justitie, Fred Teeven, en bur-
gemeester Niek Meijer mee.

Inschrijven voor de 5 en 12 
km is tot en met zondag 
10 maart middernacht mo-
gelijk, via www.rwcircuit-
run.nl. Inschrijven voor het 
Scholenkampioenschap is 
online mogelijk tot en met 
17 maart en alleen voor de 
Kids Circuit Run van 900 
meter en 2,5 km is er op zon-
dag 24 maart nog een na-
inschrijving. 

Foto: Chris Schotanus
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Haarlem Beach

‘Eerst was het Amsterdam 
en nu probeert Haarlem 
ons strand in te pikken?’

De Mannetjes

Wethouder Gert Toonen

Zandvoort heeft vorig jaar een forse overschrijding van 
de Wet werk en bijstand (Wwb) geboekt. Door meer 
instroom in de bijstand is een overschrijding ontstaan 
van maar liefst € 750.000. Dat maakte wethouder Gert 
Toonen dinsdagavond bekend tijdens een ingelaste ver-
gadering van gemeenteraad-Informatie. 

Forse overschrijding
Wet Werk en Bijstand

“In 2010 hadden wij 21 cliën-
ten die recht hadden op bij-
stand en in 2011 nog maar 9, 
maar vorig jaar waren dat er 
maar liefst 75! Het is een lan-
delijke trend maar ook in deze 
regio is het veel meer gewor-
den”, aldus Toonen. Zandvoort 
komt hierdoor in aanmerking 
voor een incidentele uitkering 
vanuit het Rijk, maar dat laat 
lang op zich wachten. Pas in 
de tweede helft van januari 
volgend jaar zal een beschik-
king worden uitgekeerd. 

Welke straten zijn afgesloten tijdens  
de 30 van Zandvoort en de Circuitrun?  

Zie pagina 21
Gemeente Zandvoort

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Heeft u recht op een 
GRATIS  

ZONNEBRIL-OP-STERKTE?
Kom nu naar  
SEA OPTIEK  

en laat het ons 
voor u nakijken!

SEA OPTIEK,  
zichtbaar beter!

De gelukkigen die een (gratis) kaartje hadden be-
machtigd voor deel twee van de fotopresentatie over 
de afbraak na 1945, hebben ontzettend genoten. Het 
was als vanouds een gezellige avond waar veel ge-
lachen werd en waar men bij elke foto al de invulling 
wist: “Dat gebouw is ook weg”. 

De belangstelling was groot  | Foto: Irma de Jong-van Middelkoop

door Nel Kerkman

Wat is toch de gouden for-
mule van de avonden die de 
Babbelwagen organiseert? 
Is het de hang naar het ver-
leden, de gezelligheid met 
elkaar, het delen van de 

geschiedenis van iets wat 
verdwenen is? Geen idee! In 
ieder geval is de sfeer altijd 
ongedwongen en hartelijk, 
waarbij de gastvrijheid van 
de familie Faber ongekend is. 
Mede met spontane acties 
van sponsoren, dit keer van 

De Kaashoek van Corrie die 
haar 40 jarig jubileum vierde 
met het schenken van goed 
gevulde schalen met over-
heerlijke hapjes, en de tong-
strelende haring van Arlan 
Berg.  De  bezoekers werden 
aan alle kanten verwend.

Aan het begin van de avond 
bedankte Mieke Hollander, 
namens folklorevereniging 
De Wurf, Marcel Meijer om-
dat hij zijn avond een week 
naar voren had verplaatst 
zodat hun toneelavond, die 
op zaterdagavond 16 maart 
wordt vertoond, niet zoals 
vorig jaar samen zou val-
len met de Babbelwagen. 
Een geweldige onderlinge 
samenwerking die een te-
recht applaus verdiende. 
Na de pauze vroeg Eli Paap 
(Stompie) aandacht voor de 
open dag op 20 april van de 
bomschuitbouwclub. Daar 
zullen de diverse gebou-
wen op schaalmodel, die tot 
voor kort in het Zandvoorts 
Museum stonden, worden 
tentoongesteld. Hierna werd 
Ton Drommel door Marcel 
Meijer naar voren gehaald 
om hem te bedanken voor 
zijn inzet. Als dank ontving 
Ton een oude foto van het 

Kurhaus, dat als eerste af-
braakpand in de serie ge-
noemd werd. 
  
Net als de eerste avond, 
maakte ook het tweede 
gedeelte van ‘de afbraak na 
1945’ heel wat gemoederen 
los. De geprojecteerde foto’s 
lagen bij menigeen nog vers 
in het geheugen, wat telkens 
een golf van herkenning 
bracht. Traditiegetrouw werd 
de avond besloten met het 
zingen van de 4 coupletten 
van het Zandvoorts volkslied. 
Na een open schaal collecte 
voor de gemaakte kosten 
werd er nog genoeglijk na-
gebabbeld over alle panden 
en vooral over de reden van 
de afbraak. 

De opgewaaide stof van 
de gesloopte panden werd 
onder het genot van een 
drankje weggespoeld, ter-
wijl men kon genieten van 
het pianospel van Hein 
Schrama. Voor degenen die 
deze avonden niet aanwe-
zig konden zijn is er geluk-
kig een troost. In oktober 
worden beide fotopresenta-
ties herhaald. Advies: wees 
er bijtijds bij want het zijn 
aanraders. 

Bomvolle zaal bij fotopresentatie Babbelwagen

Meerdere raadsleden spra-
ken uit dat zij eerder ge-
informeerd hadden willen 
worden. “We moeten erop 
bedacht zijn dat er in 2013 en 
2014 een grotere instroom 
komt dan in 2012. Wij hebben 
zelf € 150.000 vrijgemaakt 
om de extra instroom te be-
talen. Of het uit de algemene 
reserve moeten komen moe-
ten we nog over praten, die 
is niet van elastiek”, aldus de 
wethouder van Financiën en 
sociale Zaken. 

Zondag 17 maart 2013
 HOORNS BYZANTIJNS 

MANNENKOOR
o.l.v. dirigent Grigori Sergei Sarolea

Locatie: Protestantse kerk, 
Kerkplein 1 te Zandvoort

Aanvang: 15.00 uur - Toegang: € 5,00
Voor meer informatie:Toos Bergen 

06 518 538 14
www.classicconcerts.nl
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Als u de oplossing compleet heeft, kunt u deze in een 
gesloten envelop inleveren bij Bruna Balkenende aan 
de Grote Krocht of opsturen per e-mail naar: paasac-
tie@zandvoortsecourant.nl. Vermeld bij uw oplossing 
altijd uw naam, adres en telefoonnummer. 

Onder de goede inzendingen worden leuke prijzen 
verloot, waaronder een dinerbon bij loungerestaurant 
Orbit of een VVV cadeaubon.

023 -  571  57  07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl

Hoog Laag Hoog HoogLaag
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waterstandenfamilieberichten

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Eerste- en tweede paasdag 11.00 uur
PAASEIEREN ZOEKEN

met onze doldwaze paashazen

Daarna om 12.00 uur
een paasbrunch € 19,50 p.p.

(incl. koffie, thee en jus d’orange)
kinderen tot 12 jaar € 7,50

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Zie ook onze andere advertentie op pagina 10

EENMALIG: OP GOEDE VRIJDAG

DE HAVEN VAN ZANDVOORT
6 GANGEN-MENU

VAN ONZE NIEUWE KAART
VOOR SLECHTS €35 PP

(ons geprezen menu tijdens  
de Ajuma-Wintersessies)

INCLUSIEF GRATIS GLAS BUBBELS

kijk op onze site voor het menu
Vrijdag 29 maart 2013

Reserveren gewenst.

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Zandvoortse Courant 
paaspuzzel

In aanloop naar Pasen start de Zandvoortse 
Courant deze week met de traditionele paas-
puzzelactie. Drie weken lang staan er in ver-
schillende advertenties verspreid door de 
krant een letter en een cijfer verborgen. De 
cijfers geven de plaats aan van de letter in de 
oplossing. Door na drie weken alle letters in de 
goede volgorde te plaatsen, vindt u de oplos-
sing van de puzzelactie. 

31
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33
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Pretty belinda!

column

…moet het echt gaan zome-
ren. Over een dikke week staat 
Zandvoort op de kaart met de 
Circuit Run. Overal zie je jong 
en oud op straat hard lopen. 
Ook al is het rond ‘t vriespunt 
en giet het pijpenstelen: het 
maakt ze niets uit, ze gaan 
stug door. Sommigen met 
een soepele tred en anderen 
met een verbeten trek om hun 
mond. Maar allemaal met een 
en hetzelfde doel: we gaan er-
voor! 

Wat is Zandvoort toch een ac-
tief dorp. Het bruist en borrelt 
aan alle kanten. In de voorjaars-
vakantie konden de kinderen 
een week allerlei avonturen 
beleven. Aankomend weekend 
staan er diverse openingen op 
de agenda; van kinderkunst tot 
aan de brandweerkazerne. Een 
open dag van de zorg en een 
geweldige toneeluitvoering 
van de Wurf. Er is amper tijd om 
bij te komen. Voor het buiten-
gebeuren moet toch echt de 
zon gaan schijnen want onder 
een plu een beschilderd bankje 
bekijken is niet echt leuk. Met 
een zonnetje erbij ziet het er 
anders uit. Op 23 maart kan je 
voor de eerste keer meedoen 
aan de omloop van Zandvoort. 
Het heeft niets met lopen te 
maken, het is namelijk een re-
creatief fietsevenement. Dan 
op 24 maart de Circuit Run met 
daaraan gekoppeld een dorps-
feest. En tot slot eind maart, de 
Paasrace op het circuit. Om u 
niet al te veel te vermoeien zal 
ik de andere maanden nog in 
de ijskast laten staan. 

Wel vraag ik even aandacht 
voor de laatste Koninginnedag. 
Er is een voorstel om geen bal-
lonnen op te laten vanwege 
bedreiging van de zeedieren. 
Jammer, misschien is er een 
alternatief. Want er zijn biolo-
gisch afbreekbare ballonnen  
of anders is bellen blazen 
een optie? Wie het weet 
mag de burgemees-
ter benaderen. Maar 
met of zonder ballon, 
voor het allerlaatste 
Koninginnefeestje op 
30 april: we gaan ervoor! N

el
 K

er
km

an

cartoon - Hans van Pelt

Volgens mij…

Evenementenagenda

15	 Opening	Kinderkunstlijn	-	Raadhuisplein, 14.00 uur

15	 Oomstee	jazz	-	Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

16	 Toneeluitvoering	De	Wurf	-	‘Een zonnige dag aan zee’. 
 Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

17	 Classic	concerts	-	met het Hoorns Byzantijns Koor. 
 Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

23	 ‘30	van	Zandvoort’	-	Wandelevenement. 
 Start op circuit en finish in centrum. 08.30-17.00 uur

24	 Zandvoort	Circuit	Run	-	Hardloopevenement. 
 Start en finish op Circuit Park Zandvoort

24	 Omloop	van	Zandvoort	-	Fietsevenement. 
 Start op circuit en finish in centrum

_ maart	a maart ^	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
13 MRT T/M 20 MRT

TED & DE SCHAT VAN DE MUMMIE (3D /NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur 

OZ, THE GREAT AND POWERFUL
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

OZ, THE GREAT AND POWERFUL
DO t/m MA om 19.00 uur

FLIGHT
DO t/m MA om 21.30 uur

LADIES NIGHT: VALENTINO
DI om 19.30 uur

FILMCLUB:
HYDE PARK ON HUDSON
WO om 19.30 uur 

Zeer binnenkort:  VERLIEFD OP IBIZA

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

Gemeente zoekt ambtelijke 
samenwerking met gemeente Haarlem

Tweede Kamerlid Jan Vos komt 
naar jaarvergadering PvdA Zandvoort

De gemeente Zandvoort is verkennende gesprekken be-
gonnen om te komen tot een verregaande samenwerking 
op ambtelijk gebied met de gemeente Haarlem. Eerder 
werden ook gesprekken met de gemeenten Bloemendaal 
en Heemstede gevoerd, maar die liepen op niets uit. 

Jan Vos, Tweede Kamerlid van de PvdA, zal aanwezig zijn 
bij de jaarvergadering van de partijafdeling van Zandvoort. 
Hij is door de lokale afdeling uitgenodigd om donderdag-
avond 14 maart naar hotel Hoogland te komen. 

Zandvoort heeft twee por-
tefeuillehouders die zich 
met deze materie bemoei-
en: burgemeester Niek 
Meijer en wethouder Andor 
Sandbergen. Ook gemeente-
secretaris Frank Beijk speelt 
een rol. Hij is directeur van 
de organisatie die moet in-
leveren en als collegelid ad-
viseert hij het college.

Uit efficiencyoverwegingen 
wordt Zandvoort min of 
meer gedwongen om samen 
te gaan werken met een an-
dere, grotere gemeente. Het 
betekent echter niet dat 
Zandvoort als zelfstandige 
gemeente ophoudt te be-
staan. 

Vos is de woordvoerder 
van de sociaaldemocraten 
in de Tweede Kamer op 
het gebied van innovatie, 
energie en klimaat. Met 
name zijn portefeuille is 

Ook het feit dat hoogwaar-
dig opgeleide jongeren er 
niet voor kiezen om voor 
een kleine gemeente te 
gaan werken speelt mee. 
“De kwaliteit van de dienst-
verlening komt daardoor 
in het gevaar. We zullen 
dus zelf stappen moeten 
ondernemen om beter op 
de toekomst voorbereid te 
zijn”, aldus burgemeester 
Meijer. Volgens wethouder 
Sandbergen is er de laatste 
tijd veel afscheid genomen 
van ervaren ambtenaren en 
die opengevallen plaatsen 
kunnen bijna niet ingevuld 
worden: “Zandvoort werkt al 
met Haarlem samen in ver-
band met de Wmo.”

op dit moment opportuun 
in Zandvoort omdat er veel 
weerstand is tegen het ge-
plande Eneco windmolen-
park Q10 en de eventuele 
mogelijkheid die minister 

De inwoners van Zandvoort 
zullen er niet veel van mer-
ken. De ‘front office’, de 
balie in het raadhuis, blijft 
normaal bemand en zal de 
normale werkwijze hante-
ren. U hoeft dus niet naar 
Haarlem voor een pas-
poort, legitimatiebewijs of 
voor aangifte van geboorte 
of overlijden. Wat wel hoog 
op de agenda staat is de 
Bereikbaarheid kust en het 
Mobiliteitsfonds. Hierin 
is een nauwe regionale 
samenwerking van groot 
belang. Ook zou parkeerbe-
heer in samenwerking met 
Haarlem veel efficiënter 
kunnen. “We willen alles op 
alles zetten om gedwongen 
ontslagen te voorkomen. 
Hierom moeten we een veel 
efficiënter beleid voeren ten 
aanzien van personeel maar 
ook van de gebouwen. Het 
geeft mogelijk grote voor-
delen voor Zandvoort”, zegt 
Beijk. 

Meijer: “Het toekomst-
plaatje is helder. Nu moe-
ten we ook durven verder 
te gaan en de stap te zet-
ten. We moeten dus stu-
ren en richting geven naar 
die toekomst. Ik wil irrita-
ties voorkomen maar wel 
duidelijk maken wat onze 
route is. De samenwerking 
voor ons is: alles… tenzij.” En 
daarmee bedoelt de burger-
vader op de eigen identiteit 
van Zandvoort en haar be-
woners en dus de ‘couleur 
locale’.

Kamp wil schapen om dit 
soort parken, in het kader 
van bezuinigingen dichter 
op de kust te laten plaat-
sen. Vos zal zoveel mogelijk 
vragen van de aanwezigen 
proberen te beantwoorden. 
De vergadering in hotel 
Hoogland begint om 20.00 
uur. U bent van harte wel-
kom om de vergadering bij 
te wonen.

Eigen identiteit van Zandvoort blijft behouden
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burgerlijke stand
2 maart - 8 maart 2013

Geboren:
Valentijn Jort, zoon van: Kuipers, Gerard en: Bos, Dagmar 
Annelinde
Roan Willem Anton, zoon van: Praats, Peter Wilhelm Anton 
en: Luttik, Daniëlle Jeanette

Overleden:
Kemp, Adriana, oud 95 jaar

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevr. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur M. Wagemaker

Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl
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colofon

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Wegens vakantie gesloten
van 18 t/m 22 maart

Waarnemingen:

 A t/m K: Dr. Scipio
  (tel. 5712058)

 L t/m Z: Dr. B. van Bergen 
  (tel. 5719507)

Let op: deze huisartsen hebben geen inloopspreekuur

Na 17.00 uur en in het weekend
belt u tel. 5453200 (doktersdienst)

25 maart zijn wij weer aanwezig
Zie ook onze website: www.huisartsweenink.nl

Tennisclub Zandvoort 
heeft weer plaats voor nieuwe leden! 

Van jong tot oud, van beginnende tot gevorderde tennisser 

Met 800 leden de grootste club van Zandvoort voor 
beweging, sociale contacten, lekker eten en drinken 

Wekelijkse racketochtend + racketavond 
waar leden onderling een balletje slaan 

Meld je aan of kom naar onze OPEN DAG 
op zaterdag 30 maart vanaf 10.00 uur 

www.tc-zandvoort.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

Gelukkig is het bij ons 
al voorjaar!!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Weer

Temperatuur

Max 3 3-4 4-5 6 

Min -4 -5 -1 2

Zon 80% 75% 20% 20%

Neerslag 15% 20% 80% 75%  

Wind n. 3 zzo. 4 zzo. 4 zw. 4

Koudste maartfase in 
ruim kwart eeuw tijd

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Inmiddels is het allerkoud-
ste weer met gevoelstem-
peraturen tot -12 graden 
voorbij en oogt het ook 
vriendelijker in Zuid-
Kennemerland met wat 
meer zon op het pleit. De 
wind heeft op donderdag 
een noordcomponent en de 
kans op een enkele sneeuw-
bui is mogelijk.

Door die aanlandige wind 
en de maartzon komt het 
kwik al wel uit richting 5 
graden. We leven inmid-
dels half maart en we heb-
ben precies een week terug 
kunnen zien waarin het 
kwik in staat is. Maximaal 
werd het immers een bijna 
zomerse 19 graden op som-
mige stekken. Overdag zien 
we de temperaturen nu in-
derdaad iets hoger gaan uit-
komen dan op maandag en 
dinsdag toen het extreem 
koud bleef in Zandvoort en 
omgeving.

De nachten blijven ronduit 
koud met tot vrijdagoch-
tend kans op lichte of ma-
tige vorst, rond -5 graden. 
Pluspunt is dat de zon meer 
uren maakt de komende da-

gen en het geheel iets fleu-
riger doet ogen.

Tegen het weekend nadert 
een portie zachte lucht van-
uit het westen, samenhan-
gend met een opkomende 
depressie en aansluitend 
volgt neerslag. Gezien de 
koude voorgeschiedenis kan 
dat sneeuw zijn die later in 
regen overgaat. Vervolgens 
wordt het minder koud, 
maar zacht wordt het niet.

Zicht op onvervalst lente-
weer is er nauwelijks, hoe-
wel er voor eind maart toch 
wel wat aanwijzingen zijn 
dat het flink zachter zou 
kunnen worden. Maxima 
tussen de 15 en 20 graden 
zijn heel normaal voor eind 
maart en wie weet halen 
we ze ook wel straks. Maar 
de allerlaatste weermodel-
uitkomst projecteert nu 
weer een nieuwe kou-inval 
voor de Benelux en wel voor 
eind maart. 

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl of 
via 0900-1234554.   

weerman Marc Putto

Momenteel beleven we de koudste maartfase sinds 
1987 als we kijken naar de periode half maart. Destijds 
in 1987 was de hoofdwinter al koud met dagen van -10 
tot -13 graden en het voor het gevoel wel -35 leek door 
de snerpende wind. Maart gaf nog een ijzige apotheose 
met in Noord-Nederland de ijzelramp die het bomenbe-
stand ongekend aantastte aldaar. Op 18 maart kon zelfs 
nog worden geschaatst op het Zuidlaardermeer.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

tocht aangemeld met de 
projecten ‘Koffie-In’ en ‘Kom 
je OOK Eten?’, die beide een 
bijzondere betekenis heb-
ben voor de inwoners van 
Zandvoort. OOK Zandvoort 
wil de Kroonappel voor de 
buurt graag winnen om 
samen nog veel meer pro-
jecten te kunnen starten. 
Het is daarvoor belangrijk 
zoveel mogelijk stemmen te 
krijgen. De winnaars krijgen 
het predicaat Oranje Fonds 
Kroonappel, € 50.000 en 
een bronzen beeldje, uitge-
reikt op Paleis Noordeinde 
door de nieuwe Koning 
en Koningin. Dus ga naar 
www.kroonappels.nl en 
stem op OOK. Het stemmen 
vindt plaats op 15, 16 en 17 
maart. Kies op de website 
voor Zandvoort en dan de 
categorie buurt.

Sterren Kijken

Jan Buys, cliënt van Nieuw 
Unicum, had een wens die 
hij graag in vervulling zag 
gaan: bij Copernicus in 
Overveen de sterren bekij-
ken. Maar Jan is rolstoelaf-
hankelijk en het was voor 
hem onmogelijk om via 
de trap in het torentje te 
komen. In samenwerking 
met Rotary Bloemendaal, 
Stichting Vrienden van 
Nieuw Unicum en twee 
vrijwilligers van Copernicus 
werd de wens van Buys be-
sproken en uitgevoerd. Al 
sinds vorig jaar oktober 
werd de hemel in de gaten 
gehouden en pas op dins-
dagavond 5 maart was het 
een redelijk heldere lucht. 
De avond van Jan Buys kon 
niet meer stuk, zijn ‘ster-
renwens’ is in vervulling 
gegaan.

Nieuwe reddingpakken 
voor KNRM

De bemanningsleden van 
het Zandvoortse KNRM 
station hebben afgelopen 
zaterdag nieuwe redding-
pakken gekregen. René 
Paap was degene die in 
Zandvoort het eerste nieu-
we pak, dat heel veel nieu-
we ‘gadgets’ heeft, mocht 
aantrekken. Hij kreeg het 
pak overhandigd door de 
voorzitter van de plaatse-
lijke commissie, Niek Meijer, 
die speciaal daarvoor zijn 
ambtsketen had meegeno-
men. Schipper Jan Willem 
van den Bout hielp Paap in 
het pak en demonstreerde 
wat er zoal mee gedaan 
kan worden. De zeer ge-
avanceerde, waterdichte 
pakken kunnen de redding-
werkers in geval van nood 
voor 12 uur in leven houden. 
De pakken konden beschik-
baar worden gesteld dank-
zij financiële bijdragen van 
donateurs.

Actie voor meer zangers
Het Zandvoorts Mannen-
koor kampt de laatste jaren 
met een teruglopend aan-
tal leden. De belangrijkste 
reden daarvoor is de vergrij-
zing. Het koor behoeft dus 
dringend nieuwe aanwas. 
Om dat te bewerkstelligen 
wordt er een kennisma-
kingsavond georganiseerd 
in ‘Aan de overkant’, het 
café in de Blauwe Tram 
van het Louis Davids Carré. 
Geïnteresseerde ( jonge)
mannen zijn dinsdag 19 
maart vanaf 20.00 uur van 
harte welkom om zich volle-
dig te laten voorlichten over 
alles wat het Zandvoorts 

…we het prettig vinden dat we in een huis wonen, met veel groen 
in de buurt en hiervan kunnen genieten; 

…als er rommel ligt in en om het huis, dit moet weghalen, omdat 
het anders een bende wordt waar niemand blij mee is; 

…je met z’n allen van huisdieren kunt genieten, maar dat daar 
spelregels bijhoren; 

…afval best nog een goede tweede of derde bestemming kan 
hebben; 

…we in feite constant bezig zijn om bovenstaande op een aardige 
manier te combineren en dat we het daardoor hier zo pret-
tig wonen vinden…

Samen houden we Zandvoort Schoon!? 

ZANDVOORT SCHOON !? en HUISJE – BOOMPJE - BEESTJE… 
          Tja, hoe leggen we de kleintjes uit dat…

Mannenkoor doet en in zijn 
mars heeft. Meer informa-
tie is ook te vinden op www.
zandvoortsmannenkoor.nl.

Zandvoort en herten

Zandvoort en herten: het is 
inmiddels al een heel ver-
trouwd beeld. Van een hert 
in de duinen kijken we al 
lang niet meer op. En an-
dersom kijken de herten 
niet meer op als ze mensen 
tegenkomen. Op de foto zit-
ten Ruben en Daan even bij 
te komen tijdens een wan-
deling in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, wat de 
aandacht trekt van de her-
ten. De twee vrienden vin-
den het allemaal prachtig 
en zo te zien de herten ook!

Top promotie
Lana Lemmens was blij 
verrast toen zij de Chinese 
krant ‘Lianhe Zaobao’ kreeg 
toegestuurd waarin Bert 
Jansen zijn geboorteplaats 
Zandvoort in een uitge-
breid artikel promoot. In 
het artikel vertelt Jansen 
over Zandvoort, het lek-
kere eten (want dat is een 
top vakantie-prioriteit voor 
Chinezen in het algemeen en 
Singaporezen in het bijzon-
der) en het mooie dorp, met 
de duinen, het strand en de 
zee. Uiteraard een super pro-
motie, want deze krant heeft 
een bereik in Singapore, 
Hongkong, Indonesia, Beijing 
en Shanghai. 

Kroonappels
Ter gelegenheid van de 
troonswisseling is het 
Oranjefonds op zoek naar de 
mooiste sociale initiatieven. 
Steunpunt OOK Zandvoort 
heeft zich voor deze zoek-

Gemeente Zandvoort

Jan van Lingen (l.) gaat samenwerken met Mooijekind Vleut

Makelaarskantoor Cense & van Lingen 
gaat samenwerkingsverband aan

Afgelopen maandag hebben de makelaarskantoren Cense 
& van Lingen uit Zandvoort en Mooijekind Vleut uit Haar-
lem de intentie uitsproken om een verregaande samen-
werking aan te gaan. Beide kantoren zijn van plan om ook 
direct de daad bij het woord te voegen. 

Mooijekind Vleut is een 
van de grootste makelaars-
kantoren uit Haarlem en 
bestrijkt het gebied tot 
aan het Noordzeekanaal 
aan de noordkant en van 
Zandvoort tot aan Vijfhuizen 
en Vogelenzang in de oost-
west richting.

Trots meldde Jan van Lingen 
het samenwerkingsver-
band. “We kunnen nu veel 
slagvaardiger deze regio 
behappen door samen te 
werken met Mooijekind 

Vleut. We versterken elkaar. 
Zo is Mooijekind bijvoor-
beeld gespecialiseerd in de 
verkoop van nieuwbouw, en 
wat dat betreft staat bin-
nenkort nogal wat te ge-
beuren in Zandvoort, maar 
ze hebben ook een grote 
bedrijfspandenportefeuille. 
Wij zijn daarentegen weer 
gespecialiseerd in en heb-
ben veel knowhow van de al 
bestaande vastgoed sector 
en ook huur/verhuur is niet 
geheel onbelangrijk. Ik ken 
Gerard Vleut al een kwart 

eeuw, we zijn zelfs vrienden 
geworden. Het was dus niet 
zo moeilijk om samen te 
gaan werken”, zegt de man 
die een stapje terug doet en 
als adviseur voor de nieuwe 
directie zal gaan functio-
neren. Die nieuwe directie 
zal overigens gaan bestaan 
uit Gerard Vleut en Bas 
van Amerongen. Tevens zal 
Michiel Trossel toegevoegd 
worden als makelaar, die 
het ‘gaatje’ opvult dat Van 
Lingen laat vallen.

Er zal voor wat betreft de 
locatie van het makelaars-
kantoor in Zandvoort niets 
veranderen. De beide be-
drijven blijven bestaan en 
zijn alleen een samenwer-
kingsverband aangegaan. 
Ook zullen de medewerkers 
‘meeverhuizen’ want Cense 
& van Lingen blijft gewoon 
in Zandvoort gevestigd, zei 
het met een groter bereik 
dan voorheen, en dat kan 
voor Zandvoorters heel pret-
tig zijn. “Doordat we elkaar 
versterken zullen de cliënten 
alleen maar meer kwaliteit 
ondervinden. Het wordt een 
heel mooie samenwerking”, 
sluit Van Lingen af.

Inbrekersgereedschap en koperdraad
Een 24-jarige man en een 
19-jarige vrouw, beide uit 
Bulgarije, zijn in de nacht 
van vrijdag op zaterdag 
aangehouden op verden-
king van koperdiefstal. 

Surveillerende agenten za-
gen in de Haltestraat een 
auto met opvallend lage 
snelheid rijden. De politie 
hield de inzittenden staande 
en controleerde de auto. Er 

werden diverse inbrekers-
werktuigen aangetroffen 
en koperdraad. Het tweetal 
werd daarop meegenomen 
naar het politiebureau voor 
verhoor.

politiebericht
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Zandvoort

Niet alleen de scholen, maar heel Zandvoort 
krijgt van ons de aandacht die ze verdient.

Maar juist van snelheid. Bij het CDA staat onder-

wijs hoog in het vaandel en het CDA vraagt al jaren 

om duidelijkheid over: het aantal locaties en het 

onderhoud van de Zandvoortse scholen. Het CDA 

is hier juist een voortrekker van, zie de vragen en 

suggesties in de begrotings behandeling. Het CDA 

heeft in de raadsvergadering van 15 januari jl.  

een motie ingedient:

Het college van B en W wordt opgeroepen de raad 

zo snel mogelijk een voorstel te doen over de 

renovatie (binnen de gestelde �nanciële kaders) 

van de Oranje Nassauschool.

CDA houdt niet van vertraging 
(zoals ten onrechte wordt beweerd)

Uitgangspunt 

IEDEREEN IS WELKOM!

Zaterdag 16 maart 
Open Dag van Zorg en Welzijn

Hoe laat
11.00 uur tot 16.00 uur

Waar
Huis in de Duinen  
H. Heijermansweg 73 
2042 XR  Zandvoort
Tel. 023-5741500

Wat
Grootse markt met allerlei
acti viteiten. Het complete overzicht 
kunt u vinden op onze website: 
www.zorgcontact.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nlTel. 023 - 57 477 47 | www.naturana-shop.nl

10% korting  
op de gehele 
collectie van
Irma la Douce 

Nieuw in Zandvoort

Kerkstraat 2b/hoek Thorbeckestraat

Thuisblijven kan, ook dan
Mevrouw B. is nog maar 65 jaar, toch heeft ze al de diagnose 
dementie gekregen. Haar man en zij willen perse samen thuis blijven 
wonen. Sinds mevrouw drie dagen in de week naar Ontmoetings
centrum Zandstroom gaat voelen ze zich daar een stuk geruster op. 
In het Ontmoetingscentrum wordt ze gestimuleerd juist dat te doen 
waar ze goed in is. Bovendien vinden zij en haar man er een luisterend 
oor en herkenning. Nu ze beiden leren om te gaan met de gevolgen 
van dementie, voelen ze zich een stuk geruster over hun wens om 
samen thuis te blijven.  
Meer weten over de mogelijkheden van Ontmoetingscentrum 
Zandstroom? Bel 023 8 918 918 of stuur een mail naar 
programmacoördinator Leontine Trijber oc.zandstroom@zorgbalans.nl

Thuisblijven kan, ook dan
Mevrouw B. is nog maar 65 jaar, toch heeft ze al de diagnose 
dementie gekregen. Haar man en zij willen perse samen thuis blijven 
wonen. Sinds mevrouw drie dagen in de week naar Ontmoetings
centrum Zandstroom gaat voelen ze zich daar een stuk geruster op. 
In het Ontmoetingscentrum wordt ze gestimuleerd juist dat te doen 
waar ze goed in is. Bovendien vinden zij en haar man er een luisterend 
oor en herkenning. Nu ze beiden leren om te gaan met de gevolgen 
van dementie, voelen ze zich een stuk geruster over hun wens om 
samen thuis te blijven.  
Meer weten over de mogelijkheden van Ontmoetingscentrum 
Zandstroom? Bel 023 8 918 918 of stuur een mail naar 
programmacoördinator Leontine Trijber oc.zandstroom@zorgbalans.nl

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Iets te (ver)Kopen? 
Plaats een Zandkorrel 

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

t/m 12 jr.

Heeft u een aflossingsvrije 
hypotheek, maar wilt u nog  
fiscaal vriendelijk extra  
vermogen opbouwen? 
Dat kan alleen deze maand nog! 
Maak snel een afspraak met 
De Hypotheekleader!

Frank Paap • 06 -15 502 368
fpaap@deleader.nl

www.deleader.nl/haarlem
De Hypotheekleader is gevestigd aan Kleine Krocht 2!
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Bert Bouwman, te midden van een deel van zijn medewerkers, is dolblij met de uitbreidingsplannen

Tandartspraktijk Bouwman breidt uit in pand De Key Zaterdag open dag 
van Zorg en Welzijn Tandartspraktijk Zandvoort gaat flink uitbreiden. De ondernemende tandarts Bert Bouw-

man, die met zijn team zo’n 7000 patiënten behandelt, heeft het pand van De Key aan 
de Thomsonstraat gekocht en gaat daar nu een ultramodern medisch centrum opzetten. Komende zaterdag 16 maart is het de landelijke open dag 

van Zorg en Welzijn. Diverse zorginstellingen in Zandvoort 
zullen daar aan deelnemen. Deze dag is de gelegenheid om 
op ongedwongen manier eens kennis te maken met de on-
derstaande instanties. Tevens valt deze dag samen met de 
landelijke vrijwilligersactie ‘NL Doet’ waarbij ook gestreefd 
wordt om vrijwilligers te werven.

Behalve de tandartspraktijk, 
die kan uitgroeien tot acht 
behandelkamers, krijgen 
ook Fysiotherapie Instituut 
Zandvoort Noord en Huis-
artsen Centrum Zandvoort 
van het Beatrix Plantsoen er 
onderdak. 

Het pand wordt eerst in-
grijpend verbouwd onder 
leiding van de Zandvoortse 
architect Hans Wagner, 
die dit markante gebouw 
ooit zelf heeft ontwor-
pen. Bouwman: “Het pand 
wordt helemaal aangepast 
met het nieuwste van het 
nieuwste. Volgende week 
wordt al begonnen met de 
verbouwing, die ook een 

Sinds kort is in Zandvoort 
het ‘Ontmoetingscentrum 
Zandstroom’ gevestigd 
in De Brede School, bij 
Kindercentrum Ducky Duck, 
Louis Davids Carré 1. Het 
ontmoetingscentrum is een 
initiatief van Zorgbalans en 
is bedoeld voor mensen met 
geheugenproblemen én hun 
familie- en vriendenkring. Er 
wordt onder andere samen-
gewerkt met casemanagers, 
huisartsen, mantelzorgon-
dersteuners en thuiszorg-
teams. Van 11.00 tot 14.00 
uur is iedereen welkom om 
er een kijkje te nemen. Er 
staan verschillende activitei-
ten op het programma zoals 
koekjes bakken en porselein 
beschilderen. Er is koffie van 
de koffiekar en er is een ac-
cordeonist aanwezig.

Huis in de Duinen
ZorgContact, waar Huis in 
de Duinen en De Bodaan te 
Bentveld onderdeel van zijn, 
heeft op 16 maart op de lo-
catie van Huis in de Duinen 
een grandioze markt waar 
van alles te doen is. Er wordt 
verse vis gerookt, er is een 
zorgboerderij en er worden 
oude en nieuwe ambachten 
getoond. Een draaiorgel ver-
zorgt de muziek, er zijn heer-
lijke poffertjes, haring van de 
haringkar en in het restau-
rant staat een kopje koffie 
of thee met een gebakje 
voor u klaar. Natuurlijk is er 
informatie over het zorg- en 
dienstenaanbod, vrijwilli-
gerswerk en werken en leren 
bij ZorgContact. Ook hier is 
iedereen van 11.00 tot 16.00 
uur welkom.

Om 11.00 uur wordt de Open 
dag officieel geopend door 
wethouder Gert Toonen. 

ook onze service uitbreiden. 
Bijvoorbeeld met een soort 
eerste hulp. Als je plotseling 
kiespijn krijgt, kun je bij ons 
meteen terecht. Ook zullen 
we doordeweeks tot negen 
uur ’s avonds open zijn en op 
zaterdagen.”

De verbouwing gaat zo’n vier 
tot vijf maanden duren. Het 
streven is om begin septem-
ber op feestelijke wijze open 
te gaan in het nieuwe onder-
komen. Bouwman: “Ik krijg 
twee keer zoveel ruimte als 
nu. Daardoor kan ik een spe-
ciale behandelkamer voor 
implantaten maken en een 
speciale ruimte voor kinder-
behandeling, onder andere 

opbouw omhelst. Wat mijn 
praktijk betreft komen er 
acht behandelkamers. Die 
worden zo gesitueerd dat de 
patiënt, de assistenten en de 
tandartsen elkaar pas tref-
fen in de behandelkamer.”

Bert Bouwman, die in 1981 
op een bovenkamertje in de 
Zeestraat begon en sinds 
1983 aan de Pasteurstraat 
in Noord praktijk houdt, ver-
telt enthousiast over zijn 
nieuwe project. “We hebben 
nu weer groeimogelijkhe-
den. Ook Zandvoorters die 
een tandarts in Haarlem of 
elders hebben, kunnen we 
nu in behandeling nemen 
als ze dat willen. We gaan 

Samen met burgemeester 
Niek Meijer zal hij een wan-
deling maken over de markt. 
Het belooft gezellig druk te 
worden, want de bewoners 
van de locaties Meerleven en 
Bodaan worden per bus naar 
Zandvoort gebracht en zul-
len, met 1 op 1 begeleiding, 
ook de markt bezoeken.

Nieuw Unicum
En ook bij Nieuw Unicum 
bent u zaterdag tussen 
11.00 en 16.00 uur van harte 
welkom op de hoofdlocatie 
aan de Zandvoortselaan 165. 
Centraal staan diverse vaca-
tures, met name gericht op 
gediplomeerde zorgmede-
werkers. Maar ook als u meer 
wilt weten over mogelijkhe-
den voor vrijwilligerswerk of 
geïnteresseerd bent in het 
zorgaanbod en de exper-
tise op gebied van Multiple 
Sclerose en niet-aangeboren 
hersenletsel, is er veel infor-
matie. Naast de banenmarkt 
worden er op verzoek rond-
leidingen gegeven. U kunt 
ook een partijtje tafelten-
nis spelen tegen cliënten of 
het op de Wii spelcomputer 
tegen hen opnemen. Koffie 
met wat lekkers staat ook 
hier voor u klaar.Bloemendaal krijgt ook twee vaste strandpaviljoens

Als het aan het gemeentebestuur van Bloemendaal ligt, 
komen er aan het Bloemendaalse strand ook twee jaar-
rondpaviljoens. Er wordt nu gewerkt aan een bestem-
mingsplan, waarvan men in Bloemendaal hoopt dat er 
eind juni meer duidelijkheid gegeven kan worden. 

De gemeente is nu in overleg 
met een aantal exploitanten 
om te peilen of er belang-
stelling voor is. Uiteindelijk 
bepaalt de gemeente wie 
er een jaarrond-vergunning 
krijgt. Een van de paviljoens 
die graag ‘vast’ op het strand 

wil blijven is De Republiek. 
“Wij willen graag permanent 
worden. Mochten we toe-
stemming krijgen dan zul-
len we een hele nieuwe tent 
moeten bouwen. Daarover 
zijn we al in gesprek met een 
architect. 

Zandvoort
Als de Bloemendaalse plan - 
nen doorgaan komt het totaal  
aan vaste pavil joens tussen  
Zand voort en Bloemen daal  
op zeven. Verschil lende 
Zand voortse strandexploi-
tanten hebben aangege-
ven dat ze ook graag een 
vaste plaats willen, maar 
dan zal het bestemmings-
plan, dat niet meer dan vijf 
vaste paviljoens toestaat, 
moeten worden gewijzigd. 
De gemeente Zandvoort 

met tekenfilms. Ook krijgen 
we ruimere mogelijkheden 
voor orthodontie. Verder wil 
ik kijken of het mogelijk is 
dat er specialisten van de 
ACTA uit Amsterdam, met 
wie ik al samenwerk, bijvoor-
beeld een keer in de maand 
in mijn praktijk moeilijke ge-
vallen komen behandelen.”

Bert Bouwman vindt het ge-
weldig dat ook de fysioprak-
tijk en de huisartsenpost er 
bij komen. Er is straks, na de 
verbouwing, genoeg ruimte 
in het pand. “Ook zij krijgen 
meer ruimte en de nieuwste 
snufjes. En ik heb begrepen 
dat er in het gedeelte van 
de huisartsen ook een huid-
behandelingsmogelijkheid 
komt van Derma2Care in 
Haarlem. De nieuwe opbouw 
biedt ruimte aan kleedka-
mers en douches voor het 
personeel, een gezamenlijke 
kantine en vergaderruimtes. 
We willen daar ook informa-
tieavonden en lezingen gaan 
geven over medische onder-
werpen.”

Bert, die breedlachend zijn 
verhaal doet, hamert er op te 
zeggen dat De Key als eige-
naar van het pand heel mee-
werkend is geweest en niet 
de hoofdprijs voor het pand 
heeft gevraagd. Mede door 
hun welwillendheid is alles 
heel snel gegaan. Een pluim 
voor De Key. “Dat mag met al 
die negatieve verhalen over 
De Key ook wel eens worden 
gezegd”, aldus Bouman. 

laat weten dat er in 2014 
zal worden geëvalueerd. 
Tot zo lang verandert er 
op het Zandvoortse strand 
niets. Jan van den Hurk 
van RapaNui, de laatste 
strandtent op Zandvoorts 
grondgebied, gelegen naast 
De Republiek, het eerste 
Bloemendaalse paviljoen, 
laat weten best ook graag 
een permanente status te 
willen in de toekomst. “Eerst 
maar afwachten hoe mijn 
‘buurman’ het gaat doen.”
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De zondaghap week 11 (17 maart) € 6,50:
In de oven gebraden beenhammetje 

met aardappelpuree & salade 
Voor de kinderen € 5,00 inclusief glas limonade

Reserveren is wenselijk in verband met beperkte ruimte
T. 023-57 36 360

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10.00- tot 20.00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

De gezelligste lunchroom 
in huiskamersfeer

Park Zandvoort, Trompstraat 2, 2041 JB Zandvoort

Met Moederdag al plannen?

Geniet iedere zondag van onze heerlijke zondagsbrunch!

Moederdagbrunch
Zondag 8 mei tussen 11:30 en 14:00 uur:

een heerlijke brunch!
(met presentje voor alle moeders!)

Geniet van een uitgebreid en onbeperkt brunchbuffet in ons Market 
Restaurant met uitzicht op zee. Tevens te combineren met bowlen, 
squashen, indoor midgetgolf of zwemmen in de Aqua Mundo.

Reserveer nu! 023 - 57 20 000
parkzandvoort@centerparcs.nl

Volwassenen E 19,50 p.p.
Kinderen 3 t/m 12 jaar E 7,95 p.p.
Kinderen tot 3 jaar GRATIS

www.dagjecenterparcs.nl/zandvoortPark Zandvoort, Trompstraat 2, 2041 JB Zandvoort

Met Moederdag al plannen?

Geniet iedere zondag van onze heerlijke zondagsbrunch!

Moederdagbrunch
Zondag 8 mei tussen 11:30 en 14:00 uur:

een heerlijke brunch!
(met presentje voor alle moeders!)

Geniet van een uitgebreid en onbeperkt brunchbuffet in ons Market 
Restaurant met uitzicht op zee. Tevens te combineren met bowlen, 
squashen, indoor midgetgolf of zwemmen in de Aqua Mundo.

Reserveer nu! 023 - 57 20 000
parkzandvoort@centerparcs.nl

Volwassenen E 19,50 p.p.
Kinderen 3 t/m 12 jaar E 7,95 p.p.
Kinderen tot 3 jaar GRATIS

www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort

Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf

Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
  Aanbieding:
- Een heerlijk paasstolletje van 
 400 gram van € 4,75 voor € 3,95

- Onze Emma plak nu € 1,65

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons 
die dit jaar 100 jaar bestaat

1

N
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t

40

e
Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

WorD onZe HUIsvrIenD 
op www.facebook.com/greeven-makelaardij

Super scherp ge-
prijsde maisonnette 
met ondergrondse 
parkeerplaats in een 
absolute TOP-staat, 
gelegen in het gewil-
de en kindvriendelijke 
Park Duinwijk. 

Het voormalige 3-kamerappartement (verbouwd naar 2 kamers) is gele-
gen op de begane grond en 1e etage. De maisonnette beschikt over o.a. 2 
terrassen, een moderne keuken v.v. diverse kwaliteits-inbouwapparatuur 
én een vergrootte super-de-luxe badkamer v.v. stoomcabine & jacuzzi!  
Deze woning moet u gezien hebben! 

• ABSOLUTE TOPSTAAT!
• Gezonde VvE, servicekosten € 107,= p/m;
• Woonoppervlakte ca. 90 m2;
• Zie digitale plattegronden voor details.

KIJKMOMENT: ZATERDAG 16 MAART A.S. OM 12.00 UUR 
IS ER GELEGENHEID DE WONING TE BEZICHTIGEN!

De oorspronkelijke vraag-
prijs was € 289.000,= k.k. 
en de woning wordt nu 
speciaal voor het kijkmo-
ment tegen een bijzonder 
aantrekkelijke vaste prijs 
van € 229.000,= k.k. 
aangeboden!

Deze hoekwoning is gelegen net achter de boulevard, op loopafstand van 
het NS-station, het centrum. Deze gezinswoning verkeert in goede staat, 
tien jaar geleden is het huis van de nok tot de kruipruimte gestript en  
opnieuw opgebouwd. Het huis biedt 114 m2 eigen grond, met een schuur, 
een achterom en een gezellige tuin op het zuiden. Woonkamer met open 
keuken en toegang naar de tuin, 3 slaapkamers (4 mogelijk na verbouwing).

• Op ca. 100 meter vanaf het strand gelegen;
• Woonoppervlakte ca. 110m2;
• Zie digitale plattegronden voor details.

KIJKMOMENT: ZATERDAG 16 MAART A.S. OM 12.00 UUR 
IS ER GELEGENHEID DE WONING TE BEZICHTIGEN!

Vraagprijs: 
€ 197.500,= k.k.
Incl. parkeerplaats 

VastE prijs: 
€ 229.000,= k.k. 

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Kromboomsveld 51 Dr. Joh. G. Mezgerstraat 42 

2 x kijkmOmENt ZatErDag a.s. 12.00 UUr

BUITENKANS ** ZÉÉR SCHERPE PRIJS ** TOPMAISONNETTE MET 2 TERRASSEN & PARKEERPLAATS! BUITENKANS ** ZÉÉR SCHERPE PRIJS ** 2-ONDER-1-KAP-WONING MET ZONNIGE TUIN (Z)!
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Een veelzijdig ondernemer, dat kan met recht gezegd worden over Zandvoorter Raymond 
van Duijn. Al sinds 1989, en de laatste jaren als directeur, is hij intensief betrokken bij het 
enveloppenbedrijf Curtis1000 in Hoofddorp. In 2004 startte hij samen met zijn partner 
Petra in de Brederodestraat pension Tanahlot gestart en van hieruit is in 2008 de basis 
gelegd voor zijn derde onderneming: ‘Behind the Beach bike rentals’.

Raymond: “De verblijfstoeris-
ten komen in principe voor 
het strand naar Zandvoort. 
Bij mooi weer is dat geen 
probleem, maar bij mindere 
weersomstandigheden pakt 
men al gauw de trein naar 
Haarlem of Amsterdam. 
Terwijl er zoveel moois hier 
in de buurt te zien en te doen 
is. En dat kan dus ook op de 
fiets.” 

Maar Raymond wil meer 
bieden dan dat: namelijk 
een stukje ‘amusement’ of 
‘vertier’ voor het hele gezin! 
Behind the Beach verhuurt 
daarom niet alleen de stan-
daard oer-Hollandse fiets 
met terugtraprem, maar 
ook veel soorten fietsen 
waarvan de meeste mensen 
nog nooit gehoord hebben: 
tandems, becaks (een soort 
riksja, maar dan omgekeerd), 
streetsurfers (fietsen met 
5 wielen), beachcruisers, 
mountainbikes, picknick-
fietsen, toerfietsen (met 3 

Behind the Beach bike rentals

of 7 versnellingen), eventueel 
met elektrische ondersteu-
ning want de wind komt 
altijd van voren. Daarnaast 
zijn er scooters, uiteraard ook 
bolderkarren en andere leuke 
fietsen, die je misschien zelf 
niet zo snel zal aanschaffen 
maar wel eens wilt probe-
ren. Wat te denken van de 
Mammoet skelter voor vier 
personen? Er kan een keuze 
gemaakt worden uit maar 
liefst 28 typen!! Dus voor 
ieder wat wils; ook voor 
groepen want het aantal 
‘verhuurobjecten’ is zeer uit-
gebreid en wordt ook dit jaar 
verder aangevuld. 

Als extra toegevoegde 
waarde biedt Raymond zijn 
klanten een gratis te down-
loaden ‘app’ aan. Naast veel 
algemene gegevens staan 
hier maar liefst 11 fietsrou-
tes vermeld, compleet van 
start tot finish en het exacte 
aantal kilometers. Deze va-
riëren van Rondje Haarlem, 

door Erna Meijer

Kraantje Lek, Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland tot de 
Keukenhofroute (37 km), de 
Zaanse Schans (77 km) en 
weekendje Texel (239 km) 
aan toe! Het leuke hieraan is 
tevens dat er ook door mid-
del van een QR-code gebruik 
gemaakt kan worden van al-
lerlei aanbiedingen dan wel 
kortingen van partners, zo-
wel van cafés onderweg als 
bedrijven hier in Zandvoort. 
Binnenkort bestaat ook de 
mogelijkheid om een route 
te volgen onder begeleiding 
van een gids, die heel veel 
weet van de flora en fauna in 
de omgeving. Kortom: genie-
ten van de natuur rondom 
Zandvoort, maar dan met 
behulp van de modernste 
middelen!

Vanaf 1 april is Behind the 
Beach Bike Rentals 7 dagen 
per week geopend van 10.00 
uur tot 18.00 uur. Haltestraat 
51, tel. 023-8224746, www.be-
hindthebeach.nl.

Raad werkt waslijst aan agendapunten af

The Hedi’s International komen
binnenkort terug op de bühne

Maar liefst 14 punten stonden al op de agenda dinsdag-
avond. Daar kwam nog een interpellatieverzoek van het 
CDA bij en een tweetal moties die over de windmolen-
parken waren ingediend.

Henk Jansen en Dick Hoezee komen als The Hedi’s Inter-
national terug in theater De Krocht. Hun eerste optreden 
is dermate in de smaak gevallen dat de beide komieken  
hebben besloten om hun voorstelling, zoals dat heet,  
“wegens succes te prolongeren”. 

Voorzitter burgemeester 
Niek Meijer constateerde 
dat het vaststellen van de 
Verordening gemeentelijke 
basis registratie een hamer-
stuk werd en kon direct 
doorgaan naar de Parkeer-
verordening 2013 en de 
Parkeerbelasting verordening 
2013. Er was een hoop onbe-
grip over het gratis parkeren 
voor invaliden. In de aange-
nomen verordening stond 
dat invaliden ‘overal’ gratis 
konden parkeren maar dat 
bleek later een omissie te 
zijn. Willem Paap (SZ): “Ik 
snap niet dat invaliden par-
keren zoveel heisa heeft op-
geleverd. 2 uur gratis parke-
ren met een invalidenkaart 
moet toch kunnen?” Astrid 
van der Veld (GBZ) wilde 
graag een toevoeging in de 
verordening: ze wil dat inva-
liden op een eigen parkeer-
plaats niet hoeven te betalen 
voor het parkeren: “De par-
keerplaatsen kosten jaar-
lijks genoeg”, zie ze. Volgens 
Bouberg Wilson is het daar-
voor te laat: “We kunnen 
het niet meer terugdraaien 
omdat de verordening, met 
de verkeerde tekst, is aange-
nomen door de raad.” 

Bestemmingsplan 
Centrum 2014
De nota uitgangspunten 
bestemmingsplan Centrum 
2014 werd door GL en D66 
geamendeerd. Beide partijen 
willen de vrije ruimte die nu 
op het Raadhuisplein is be-
schermen en willen dit direct 
‘afkaarten’. SZ en VVD vonden 
dat niet direct nodig omdat 
in een latere fase altijd nog 
kan worden beslist over de in-
vulling van het plein. Volgens 
wethouder Göransson is er 
nog niets besloten maar wil 
het college het plein niet 
volbouwen. Virgil Bawits (GL) 
was van mening dat als je 
gaat bebouwen, je de ruimte 
nooit meer terug krijgt.

Hiermee krijgen de Zand-
voorters die er de eerste 
keer niet bij waren, een kans 
om deze hilarische revue-

Lening voor ZFM
Gert Jan Bluijs (CDA) zei dat 
er angst is bij zijn partij of 
ZFM wel in staat is om het 
geleende geld terug te beta-
len. “Uit de geheime stukken 
die ZFM heeft aangeleverd, 
blijkt van wel. Er blijft wel 
een risico aan zitten. Ik vraag 
mij af of het niet voor minder 
kan, bijvoorbeeld € 40.000”, 
zei hij. Volgens Rietkerk is het 
van belang voor Zandvoort 
om ZFM in de lucht te hou-
den. Wel wil zij benadrukken 
dat het eenmalig is en dat 
het een uitzondering is. Paap 
vindt ook dat ZFM belangrijk 
is voor Zandvoort. Hij had wel 
een paar vragen: “Hoe zie ik 
het verband tussen de subsi-
die die ze krijgen en de aflos-
sing van de lening. Wordt dat 
gekoppeld?” Volgens de OPZ 
is het meerjarenperspectief 
gunstig, GBZ vindt prijzens-
waardig dat ze dit via een le-
ning willen doen en niet via 
een subsidieaanvraag. De ge-
meentelijk afdeling Financiën 
heeft negatief geadviseerd, 
maar Van der Veld (GBZ) 
zegt: “Gemeente kan een la-
gere rente aanbieden dan de 
commerciële banken. Toch is 
€ 55.000 veel geld. Kan het 
niet voor minder?” Toonen: 
“Met dit geld is de kwaliteit 
van de nieuwe apparatuur 
en software ook voor lange 
tijd geborgd. Ik ga er vanuit 
dat de lening binnen 5 jaar 
afgelost wordt maar natuur-
lijk kan er een kink in de kabel 
komen. Het is niet verstandig 
om afbreuk aan de kwaliteit 
te doen door een lagere le-
ning aan te bieden. Ik voorzie 
geen problemen en adviseer 
jullie om voor te stemmen, 
maar ik ben een rasoptimist”, 
sloot hij dit punt af.

Moties windmolens
Een aantal partijen had naar 
aanleiding van de discus-
sie over de windmolenpar-
ken tijdens de vergadering 

voorstelling alsnog mee te 
maken. Dat wil natuurlijk 
niet zeggen dat het publiek 
dat er wel was, nu niet zou 

Informatie, van vorige week, 
een tweetal moties inge-
diend; een over windmo-
lenparken in het algemeen 
(motie 1) en een over wind-
molenparken binnen de 12 
mijl zone (motie 2). Motie 
1 zegt dat de raad stelling 
neemt tegen de windmolen-
parken voor de Nederlandse 
kust en die van Zandvoort in 
het bijzonder en roept het 
college op om alles in het 
werk te stellen om de bouw 
te stoppen. Met motie 2 
neemt de gemeenteraad van 
Zandvoort stelling tegen de 
bouw van windmolenparken 
binnen de 12 mijlszone en 
roept het college op bij ie-
dere gelegenheid uit te dra-
gen dat Zandvoort niet tegen 
windenergie is maar wel te-
gen parken die direct in het 
zicht van de kustplaatsen lig-
gen. Wethouder Göransson 
beschouwde de motie als 
een steun in de rug voor de 
strijd tegen park Q10. “In Den 
Haag is oog en oor voor de 
kustgemeenten.” Zij meldde 
dat de overeenkomst met 
Eneco nog niet is getekend 
en wil/kan dus nog geen 
uitspraken daarover doen. 
Op deze overeenkomst rust 
geheimhouding. Göransson 
bevestigde dat de boodschap 
van Zandvoort moet zijn: niet 
tegen windmolenparken 
maar verder van het strand, 
en dus uit het zicht. En dat is 
wezenlijk wat anders.

Besluitvorming
Tijdens de aansluitende ver-
gadering Besluitvorming 
bleek de raad behoorlijk eens-
gezind. Slechts op een enkel 
punt kon niet unaniem ‘voor’ 
gestemd worden. Alleen het 
parkeerprobleem werd met 7 
stemmen voor en 8 stemmen 
tegen (er waren 2 raadsleden 
niet aanwezig) van tafel ge-
veegd. Het amendement van 
D66 en GL haalde het even-
eens niet, net als een mo-
tie van OPZ in verband met 
de verwerving van de Van 
Fenemagarage. Beide moties 
over de windmolenparken 
werden unaniem, na een tek-
stuele aanpassing, aanvaard.

mogen komen. Deze avond 
vol plezier, weemoed en 
verrassingen staat gepland 
voor 25 mei en begint om 
20.00 uur. Kaarten zijn in 
de voorverkoop verkrijg-
baar via tel. 06-54677947 
en kosten € 8. Kaarten aan 
de deur, indien nog beschik-
baar, kosten € 10.

Politiek verslag Raadsvergadering Debat & Besluit, d.d. 13 maart
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Hendriks
Administratie- en Boekhoudkantoor

023 5737825

De navolgende werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen:
-  Inkomstenbelasting voor particulieren.

Oosterstraat 3, 2042 VE Zandvoort
Fax 023 5737827

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

OOK Zandvoort heeft voor de zoektocht naar  
Kroonappels van het Oranjefonds 2 projecten  

aangemeld in de categorie wijk.  
Wij denken dat de Koffie-In én Kom je OOK eten  
bijzondere projecten zijn die een betekenis hebben 

voor de inwoners van Zandvoort.

Wij willen de Kroonappel voor de buurt graag winnen 
om samen nog veel meer projecten te kunnen starten. 
Het is belangrijk zoveel mogelijk stemmen te krijgen.  

Stemt U OOK op ons? 
Dit stemmen moet op 15,16 en 17 maart plaats  

vinden op: www.kroonappels.nl als plaats Zandvoort 
en dan de categorie buurt.

DE OUDERENADVISEUR  
VOOR INFORMATIE EN HULP  

RONDOM FINANCIËN
Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen?

Dan komt u wellicht in aanmerking voor  
kwijtschelding van de aanslag waterschapsbelastingen 

(BSGR) en de aanslag gemeentelijke belastingen.
Tevens kent de gemeente Zandvoort een toeslag  
voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.
De ouderenadviseur van Pluspunt kan u hierover  

verder informeren en helpen bij de aanvraag.
U kunt de ouderenadviseur bereiken via 

telefoonnummer 023 - 5719393

BLIjVEN STAAN, 
DAAR HEB jE wAT AAN

Bent ú weleens gevallen? Veel senioren kunnen  
erover meepraten, een val op straat of in huis kan  
uw plezierige oude dag danig in de war schoppen.  
Pluspunt biedt diverse simpele maatregelen om  

de kans op een val te verkleinen.
Cursus

Dit voorjaar begint bij Pluspunt een cursus om een 
valpartij te voorkómen. Voor deze cursus zijn nog 
plaatsen vrij, dus meldt u zich snel aan zodat u ook  

in de toekomst rechtop kunt blijven staan.
Veiligheidsadviseur

Onze veiligheidsadviseurs helpen u graag om uw  
woning veiliger te maken, zodat de kans op een val 
kleiner wordt. De veiligheidsadviseur komt aan huis, 

neemt samen met u uw woning door met behulp van 
een vragenlijst en geeft u praktisch advies.

Heeft u interesse in de cursus of in een bezoek  
van de veiligheidsadviseur?  

Bel of mail naar Pluspunt tel. 023-5719393 of 
a.zoetmulder@pluspuntzandvoort.nl

Gehele maand Maart 
In knoflook gebakken Gamba’s

met friet of brood en salade
of

Malse kipsaté met friet en salade
voor de stuntprijs van 5 euro

Tel. 023-5717580

! Openingsstunt !
ONS Paviljoen 11

NIET VERGETEN!
Het voorjaar komt eraan en de temperatuur stijgt. 

Tijd dus om de winterbanden te wisselen voor 
zomerbanden. Tevens bieden wij de mogelijkheid 

om uw winterbanden gereinigd op te slaan. 

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor een afspraak…

 023-5719013

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.

Hollandse garnalencocktail
of

Gerookte kip met pancetta en 
pepermayonaise

❖
Tarbotfilet met mosterdsaus

of
Runderentrecote met pepersaus of 

roquefortsaus
of

Bospaddenstoelenrisotto met 
Old Amsterdam en seizoensgroenten

❖
Frambozenbavarois met vanillesaus
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Peter Ligtermoet op viool

In 2009 was het koor ook in Zandvoort

Hoorns Byzantijns Mannenkoor  
bij Kerkpleinconcerten

 Ladies Night met ‘Valentino’

Uniek optreden van gastviolist
Peter Ligtermoet bij Jazz in Zandvoort

Sublieme jazz tijdens zondag matinee 

Het beroemde Hoorns Byzantijns Mannenkoor, onder de 
bezielende leiding van dirigent Grigori Sergei Sarolea, zal 
komende zondag voor u optreden in het kader van de kerk-
pleinconcerten van de stichting Classic Concerts. Er worden 
voor u gezangen volgens de Slavisch-Byzantijnse riten en 
Russische volksmuziek ten gehore gebracht.

De Ladies Night is een speciale avond voor alleen dames. 
Een gezellig avondje uit met vriendinnen, lekker bijklet-
sen, filmpje pakken, nog meer bijkletsen, hapje erbij en 
natuurlijk een drankje. Want anders is het feest niet com-
pleet. En omdat het Ladies Night is, ook nog een tasje vol 
verrassingen.

Aan de outfit van de band was al te zien dat het afgelo-
pen zondag een speciaal concert bij Jazz in Zandvoort zou 
worden. Gekleed in smoking nam Eric Timmermans plaats 
achter de bas en Jean-Luis van Dam, ook in smoking, zocht 
zijn plek aan de vleugel. Violist Peter Ligtermoet maakte 
als gastsolist het trio compleet.

Vorige week werd een geweldige start gemaakt met een 
nieuw zondag matinee in café Oomstee. Ook de tweede 
zondag heeft sublieme jazz opgeleverd. Het bleek een 
unieke combinatie, bandleider Adam Spoor en een werke-
lijk sublieme pianist Dico van Putten. Laatstgenoemde had 
eindelijk weer eens de stoute schoenen aangetrokken om 
een optreden in Zandvoort te gaan verzorgen. 

Het Hoorns Byzantijns 
Mannenkoor is eind 1985 
opgericht. Vanaf het begin 
heeft het koor zich gepre-
senteerd als een niet kerke-
lijk gebonden koor dat zich 
ten doel stelt de Slavisch-
Byzantijnse gezangen zo au-
thentiek mogelijk te vertol-
ken. De nadruk ligt vooral op 
het liturgische repertoire van 

Dit initiatief van Circus 
Zandvoort trekt steevast 
een volle zaal en men heeft 
deze keer als film de nieu-
we Nederlandse kaskraker 
Valentino, met in de hoofd-
rol Najib Amhali, uitgezocht. 
Amhali is Dino Valentino. 
Dino is een Italiaan. En Dino 
heeft het helemaal voor el-
kaar: hij heeft een baan als 
verkoper bij de Maserati dea-
ler; een prachtige vriendin; 
de mooiste maatpakken en 
glimmende schoenen. Dino 
is een succes, een levensge-
nieter die met twee benen in 
het moderne leven staat. Bij 

door Lienke Brugman

“Nostalgie viert deze middag 
hoogtij. Zelf heb ik een sterk 
gevoel met de viool. Ik heb na-
melijk veel gewerkt met Frans 
Poptie. Een geweldige violist 
maar hij is er helaas niet meer. 
Met Peter Ligtermoet kun-
nen we zijn muziekstijl in ere 
houden”, legde Van Dam uit. 
Direct daarop liet Ligtermoet 
horen dat hij een ware virtu-
oos is op de viool. Het klas-
sieke nummer 'Vergiss mich 
nicht', ging na enkele ogen-
blikken over in een snellere 

Van Putten heeft het piano-
spelen op een ongelooflijke 
manier in de vingers maar 
doet daar helaas niet veel 
mee. De manier waarop 
deze man de toetsen kan 
bespelen is werkelijk onge-

de Russisch-orthodoxe kerk. 
Vanaf 1989 staat het koor 
onder de artistieke en be-
zielende leiding van Grigori 
Sarolea. Onder zijn leiding 
is het repertoire danig ver-
breed. Naast de vierstem-
migheid van muziek van 
negentiende-eeuwse com-
ponisten, met veel roman-
tiek, richt het koor zich ook 

Dino gaat altijd alles ‘tutto 
liscio’ of te wel: alles gladjes.

Maar… Dino heeft een ge-
heim. Eens in de zoveel tijd 
pakt hij alles in, neemt een 
paar dagen vrij en vertrekt. 
Want Dino moet naar huis, 
zijn familie zien, even terug 
op honk. Alleen, die familie 
woont niet in Italië. Nee, die 
woont ergens in Rotterdam. 
Een leuke familie: altijd ge-
zellig samen, beetje kletsen, 
beetje eten, beetje kibbelen. 
Maar deep down zit het 
goed. Alleen, niet voor Dino, 
want zijn familie is niet 

jazz stijl. Zodoende kreeg elk 
nummer een speciaal tintje, 
heel apart! De 'Hongaarse 
Dans no.5' van Brahms werd 
weer afgewisseld door an-
dere bekende jazznummers. 
Verrassend voor iedereen 
was het gebruik van de zo-
genaamde ‘viool-o-foon’, een 
instrument uit vroeger jaren 
dat bestaat uit een viool met 
een toeter erop. Lijkend op 
de oude grammofoonspeler 
waarop ook een grote toeter 
was gemonteerd. De num-
mers 'Coqette' en 'Sweet 
Georgie Brown' kregen door 

looflijk. Het enige dat hij zo 
nu en dan nodig had was 
een aanwijzing van Spoor 
in wat voor toonsoort het 
volgende nummer gespeeld 
moest worden en dan kwam 
het helemaal dik voor elkaar. 

op de Russisch Orthodoxe 
kloosterstijl. Monodieën 
(eenstemmige gezangen), 
alsmede twee- en driestem-
mige zettingen vanuit vooral 
de oorspronkelijke liturgi-
sche Russische zangtraditie 
staan inmiddels op het re-
pertoire.

Dit concert is een absolute 
aanrader. Sarolea en zijn koor 
zijn al een aantal keer in de 
Protestantse kerk geweest 
voor een Classic Concerts 
concert en steevast was de 
kerk uitverkocht. Als u dus 
een zondagmiddag echt wilt 
genieten, is dit concert van 
harte aanbevolen.

Het concert komende zon-
dag begint om 15.00 uur en 
de kerk gaat om 14.30 uur 
open. De entree bedraagt  
€ 5 per persoon. Vrienden 
van Classic Concerts hebben 
gratis entree.

dit instrument een speciaal, 
wat geknepen geluid, uit 
vroeger jaren. Heel apart.

Na de pauze bewees 
Ligtermoet zijn muzikali-
teit door achter de vleugel 
te gaan zitten om zichzelf 
zingend te begeleiden. Jean-
Luis van Dam als accordeonist 
was de tweede grote verras-
sing van deze middag. Een 
fantastisch trio met de veel-
zijdige Timmermans die ook 
op de klassieke manier, met 
de strijkstok in plaats van met 
de vingers, zijn contrabas kan 
bespelen. Bekende nummers 
werden door het publiek 
meegeneuried. 'Into each life', 
'Tea for two', 'I know why' en 
het bekende 'Sunny side of 
the Street'. 

“Jammer dat de opkomst zo 
laag was. Deze violist is uniek 
en maak je over een jaar of 
tien niet meer mee. Een ge-
miste kans voor iedereen die 
niet is geweest!”, betreurde 
Timmermans het lage aan-
tal bezoekers. Zondag 7 april 
is het volgende concert, met 
een optreden van zangeres 
Ilse Huizinga. Meer informa-
tie hierover vindt u op www.
jazzinzandvoort.nl.

Ook maakt hij ‘gein’ tijdens 
zijn solo’s. Als je een goed 
toehoorder bent, herken je 
ineens thema’s uit andere 
nummers. Heel knap, maar 
Van Putten lijkt het zonder 
enige moeite te doen. Dit 
gebeurde ook zondagmid-
dag bij een vol café Oomstee. 
We mogen hopen dat band-
leider en saxofonist Adam 
Spoor en uitbater van café 
Oomstee, Ton Ariesen, deze 
virtuoos vaker kunnen over-
halen om weer op te gaan 
treden. Zandvoort heeft dan 
echt iets om van te genieten!

C U L T U U R

Italiaans, maar Marokkaans. 
In de hoofdrollen verder: 
Elise Schaap, Derek de Lint 
en Yolanthe Snijder-Cabau 
van Kasbergen.

De Ladies Night is op dins-
dag 19 maart en begint om 
19.30 uur. Kaarten kosten  
€ 12,50 per persoon en zijn te 
koop aan de kassa in Circus 
Zandvoort. 



Corrie’s Kaashoek   1973-2013
20 maart is het precies 40 jaar geleden dat Corrie startte in het winkeltje

Komende woensdag 20 maart is het veertig jaar geleden dat 
Corrie van der Maas in de Kaashoek in de Haltestraat kwam 
werken. Zij was vanuit het Zuid-Hollandse Strijen naar Zand-
voort gekomen en als echte melkboerendochter had ze al heel 
wat ervaring met en in de kaas opgedaan en wilde haar horizon 
verbreden en dus zag ze wel wat in een kaaswinkel.

Om deze mijlpaal te vieren 

gelden de bedragen van toen, in guldens, 

nu tijdelijk in euro’s! 

Haltestraat 38 | Tel. 57 15000

In 2010 kregen zij de waardering voor "Meest creatieve ondernemer" van 
het Jaar. Dat was niet alleen volkomen terecht maar er blijkt ook uit dat de 
samenwerking binnen het team van de Kaashoek heel nauw is, anders gaat dat 
niet. “In die 40 jaar is er veel veranderd. Mensen kwamen vroeger voor een 
pondje kaas. Tegenwoordig hebben ze de keuze uit heel veel verse producten, 
van vers belegde broodjes tot huisgemaakte soepen”, zegt Corrie vol trots.

De Kaashoek is al 40 jaar een begrip in Zandvoort. Ook is het knusse bedrijf 
aantrekkelijk voor de toerist vanwege de charmante uitstraling. Corrie gaat 
dan ook nog iedere dag met veel plezier naar haar winkeltje en dat mag tot 
lengte van dagen zo doorgaan! 

Corrie van der Maas 40 jaar in de Kaashoek

Daar ontmoette zij ook haar man, Ben Goemans, waar zij een aantal 
jaren mee samenwerkte. Samen kregen ze dochter Fleur. Nadat ze een 
paar keer de winkel verbouwd hadden, was het niet alleen een kaasspe
ciaalzaak meer. Fleur kwam in het bedrijf en heeft er een heel eigen im
puls aan gegeven. Het gevolg was dat de Kaashoek allerlei huisgemaakte 
lekkernijen als verse soep en lasagne ging verkopen. Maar niet alleen dat, 
de familie ging eveneens verse stokbroodjes met allerlei beleg verkopen 
en dat is tot op heden nog steeds het geval en wel zo goed, dat er tijdens 
de lunchuren zelfs een rij tot buiten aan toe kan ontstaan.

9
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PLATTEGRONDEN  in Zandvoort
Op strategische plekken in Zandvoort worden platte
gronden geplaatst van het Zandvoortse centrum en 

strand. Een unieke kans om uw bedrijf extra onder de 
aandacht te brengen bij de bezoekers van Zandvoort!

2 jaar lang uw advertentie 
voor € 200 per bord!
(Uiteraard zijn meerdere borden mogelijk)

  Diverse locaties: 
• Circuit Park Zandvoort

• Center Parcs 
• Publieke parkeerterreinen 

Interesse?
Email: 
Gert van Kuijk: 
centrummanagerzandvoort@
hotmail.com
of Gillis Kok: 
gillis@zandvoortsecourant.nl

Telefoon: 
Gert van Kuijk: 0657209720 of 
Ingrid Muller: 0624530167 

Haltestraat 38 | Tel. 57 15000

GroenRijk Velserbroek
Rĳ ksweg 289 • 023-5376190
www.groenrĳ kvelserbroek.nl

   

Grootbloemige 
Violen
Viola F1. Diverse kleuren.
Potmaat 9 cm. Draagtray 6 stuks 3,49Potmaat 9 cm. Draagtray 6 stuks 3,49

LA
AD

MAARINPRIJS
RIJIJI1+1

Gratis

Bakken vol tuinvoordeelBakken vol tuinvoordeel

Rob Verlinden
zegt: 

Grootbloemige 
Violen
Viola F1. Diverse kleuren.
Potmaat 9 cm. Draagtray 6 stuks 3,49

Zondag 
open van 
12.00 tot 
17.00 uur.

Geldig van 13 t/m 17 maart*

Vrĳ dagavond koopavond tot 21.00 uur/groenrijkvelserbroek

Kijk voor onze hele folder op groenrijkvelserbroek.nl

 

 Fu King Prawns

A L L  Y O U  C A N  E A T

GRATIS
PARKEREN

P

m e e r  d a n  1 0 0  v e r s c h i l l e n d e  h a p j e s

Codfish Sweet Soy Beef

Sake Beef

Crabclaws

Grilled Duck

Shanghai Paksoi

Vegetarian Gyoza

Basil Chicken Kushi Sweet Peppers

Asparagus Haricot Verts

Tofu Five Spices

Buta Teriyaki

Kushi CourgettesChicken BaaGaa

Shui Kao

Lettuce Wraps

Szechuan Beef

Sake Nigiri Avocado Sake Maki

Sake Maki

California Maki

Softshell Crab Maki

Kappa Maki

Spicy Maguro Maki

Tekka Maki

Sake Sashimi

Creuses

Maguro Sashimi

Miso Soup

Ha Kau

Won Ton Soup

Kai Mai

Tomato Soup

Ngau Mai

Shui Kao SoupJade Dumplings

Lobster Soup

Honey Pork Bun

Haru Maki

Maguro Nigiri

Hotate Sashimi

Banana Fritters

Siu Mai

Sate Ayam

Spicy Chicken Balls

Little Dragon Buns

Carpaccio

Wakame Salad

Sashimi Salad

Edamame

Japanese Salad

Mongolian Ribs

Thai Lobster

Seabass

Sweet Rack

China Lobster

Mussels

Orbit Bloemendaal    Zeeweg 98    2051 EC    Overveen
T 023-573 8010    bloemendaal@restaurantorbit.nl    www.restaurantorbit.nl

€24,50
vanaf

per persoon

Yukimi Daifuku Cheesecake

Apple Pie Hot Brownie

Coquille St. Jacques

39
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2013 aan! Kijk snel op pagina 18 en 19 2013

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 
Tel: 023-5735002

di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

De enige sCHOenMAKeR
van Zandvoort is

te vinden op:
gROte KROCHt 23

••••••  A A N B I E D I N G  ••••••
Gratis standaard enkelvoudige

of multifocale brillenglazen
bij aankoop van een nieuwe bril

Grote Krocht 20a Zandvoort - 023-5714395
www.slinger-optiek.nl

Grote Krocht 20a, Zandvoort
023 - 5714395

www.slinger-optiek.nl

VenaVo 

Venavo
elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort. 

Voor meer informatie kijk op onze nieuwe website: 
www.venavo.nl 

P.s. ook met "slecht" weer staan wij er!!

1 x 6 Buisjes € 7,50 
Tegen inlevering van deze advertentie aan de kraam: 

2 verpakkingen € 10,-      

Jantje heeft er weer veel zien snotteren in Zandvoort!! 
Daarom deze maand Oscillococcinum voor een zéér scherpe prijs!! 

OP=OP

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
023-5719345

zandvoort@dobeywinkel.nl
www.dobey.nl

Alles voor je huisdier!
Bord zandvoort.indd   1 2-9-2011   13:57:16

EERSTE EN TWEEDE PAASDAG
GEOPEND

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

5
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                            Loes Dirksen

liciteerde ik bij Burda in Duitsland en werd prompt aange-
nomen. Alles ging via de post, in totaal ben ik maar twee 
keer in het hoofdkantoor in Offenberg geweest. Bij het 
modeblad Burda waren mijn tekeningen in de catalogus 
geliefd en werden ze onder meer afgebeeld op het patro-
nenzakje. Na 16 jaar werkzaam te zijn geweest bij Burda, 
ik was inmiddels 65, vond ik het welletjes en als afronding 
heb ik nog carnavalskleding ontworpen. Ik was inmiddels 
getrouwd, had 2 dochters, Marianne en Jettie, en we woon-
den in Heemstede. Pas in 1989 kwamen we naar Zandvoort 
en kochten het huis in de Haarlemmerstraat waar ik nu 

nog woon.”

Passie voor tekenen 
Volgens Loes is ze met een pot-

lood in haar hand geboren en 
tekenen bleef een passie 

waar ze haar gevoelens in 
kwijt kon. Samen ben ik 
met Loes lid geweest van 
de amateur kunstvereni-
ging ‘Zandvoorts Palet’. 
Totdat het kunstgroepje 
uiteen spatte en ieder zijn 
eigen weg ging. Inmiddels 

is ze al 15 jaar actief lid van 
de Beeldende Kunstenaars 

Zandvoort en maakt ze zowel 
figuratief als abstracte kunst, 

veelal in felle kleuren en het liefst 
op grote doeken. Tijdens een work-

shop van Rina Suykerbuyk leerde ze de 
kneepjes van keramiek, waarna ze thuis in 

haar eigen oven de mooiste objecten ging bakken. 
“Ik heb mijn misbaksels bewaard en als ik die nu zie dan 
kan ik zeggen dat ik vorderingen maak”, zegt Loes lachend. 
Tijdens de open atelier route staat haar deur altijd gastvrij 
open en menig kunstliefhebber komt even langs om haar 
nieuwste kunstwerken te bewonderen. De gemeentelijke 
waarderingsspeld heeft Loes ook ontworpen. 

Buiten haar passie doet ze aan volleybal en ze beleeft veel 
plezier aan haar meeuw Marius, die elke dag op de balu-
strade van het balkon naar binnen kijkt of er nog iets te 
eten valt. Tegenwoordig wordt Marius vergezeld door zijn 
jong Mario. Echt een kostelijk gezicht die twee. In 2010 is 
haar tweede man, Klaas van Dijk, overleden en ondanks 
het verdriet is en blijft Loes een optimist. Haar motto wil ze 
graag met u delen: “Het komt nooit vanzelf, je moet er wel 
iets voor doen. Ook al denk je dat je geen talenten hebt, je 
zult verbaast staan wat je allemaal wel kunt! Carpe diem!” 
Met deze wijze woorden ga ik naar huis. Wat heb ik genoten 
van haar verhaal en ondanks de ups en downs in haar leven 
is Loes een trotse moeder en oma voor haar (klein)dochters. 
Maar vooral is zij een begenadigd beeldend kunstenaar die 
haar sporen in Zandvoort verdiend heeft.

Dorpsgenoten

“Ik ben als enig kind geboren op Tjilatjap 
op Midden Java. Op mijn derde jaar 
verhuisden wij naar Manado op 
het eiland Celebes. Ik heb daar 
een fijne jeugd gehad totdat 
de oorlog kwam. Mijn moe-
der en ik kwamen terecht in 
een Jappenkamp, wij wis-
ten niet waar mijn vader 
zich bevond. We hebben 
3½ jaar in onzekerheid 
geleefd, pas na de oorlog 
bleek dat mijn vader het 
gelukkig had overleefd.” 

“In 1946 is ons gezin met nog 
vele anderen op het troepen-
transportschip Nieuw Amsterdam 
naar Nederland vertrokken. De reis 
duurde ongeveer 3½ week, ik zal nooit 
de aankomst vergeten toen het schip de 
thuishaven Rotterdam binnenvoer. Er stonden op de 
kade allemaal zwaaiende mensen, het was een drukte van 
belang en het gaf een feestelijk gevoel. Echter vlak erna 
gingen we naar het opvangcentrum in Haarlem. Dat was 
minder leuk want omdat ik de lagere school niet had af-
gemaakt moest ik op mijn 16e jaar weer naar school. Het 
werd een overbruggingsschool waar alleen de hoofdvakken 
belangrijk waren. Na een jaar heb ik mijn HBS A gedaan om 
vervolgens naar de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam 
te gaan met richting mode. Daarna ging ik nog een jaar 
naar de Voque studio om de fijne kneepjes van het vak te 
leren en vervolgens heb ik mijn diploma gehaald.” 

“Na mijn studie ben ik op zoek gegaan naar een baan. Dat 
was moeilijk want ondanks dat ik goed kon modetekenen, 
bleek dat ik ook mijn ontwerpen zelf moest kunnen maken. 
Na nog een jaar les in het coupeuse vak kwam ik uiteindelijk 
bij Libelle Spaarnestad terecht. Mijn eerste opdracht was 
het ontwerpen voor 4 communiejurkjes. Het ontwerpen 
in combinatie met de tekeningen maken liep als een trein. 
Later ben ik bij Margriet gaan tekenen met als onderdeel 
Knip en Knippie. In totaal heb ik daar 26 jaar gewerkt. In 
de crisisjaren ’80 had ik geen werk, op eigen initiatief sol-

De passie van Loes Dirksen

Deze week een mooi voorbeeld hoe je, ook al ben je de 80 
jaar gepasseerd, nog zeer actief en positief in het leven 
kunt staan. Met grote bewondering volg ik mijn dorps-
genoot en buurtbewoonster Loes van Dijk, beter bekend 
onder haar kunstenaarsnaam Loes Dirksen. In eerste 
instantie reageerde ze met: “Ik heb niets te vertellen!” 
Maar na een nachtje bedenktijd zit ik de volgende dag  
bij haar thuis op de bank gezellig te babbelen over haar 
levensvisie. 

Voormalig inwoonster van Zandvoort Jolanda Schoorl  
is per 1 maart gestart met ‘Forever Uitvaartzorg’. Een 
nieuwe uitvaartonderneming die, zoals ze zelf omschrijft, 
“een verdrietige periode vertaalt naar een fijne laatste 
herinnering, tegen een eerlijke prijs zonder winst”. 

door Nel Kerkman

Prijzenfestival Grote Krocht 
4 t/m 23 maart

Nieuwe uitvaartverzorger 
in regio Kennemerland 

Winnaars eerste week:

Winkel    Familienaam         

Stomerij Beus   Keur

Foto Menno Gorter  (niet bekend)

Optiek Slinger   Weber

Mode/Lingerie Rosarito  Bruijnzeel

Sportzaak Sport-Itt  Loos

Wijnhandel Gall&Gall  Könst

Dierenwinkel Dobey  Woerdeman

Ledererwarenshop Shanna Schorel        

Kapsalon Haar   Van der Sluis 

Groenten en Fruit Erdim  Van der Meulen

Radio/TV Stiphout  Van der Vlugt

Reisbureau Toerkoop  Karsters

Kledingreparatie Zandvoort Meezger

Albert Hein   Teunisen

Slagerij Horneman  Van Dijk

Kaashuis Tromp   Kerkman

Bruna Balkenende  Keizer

Alle prijswinnaars krijgen telefonisch bericht en kunnen  
hun prijs ophalen bij de desbetreffende winkel.

Forever Uitvaartzorg onder-
scheidt zich in de omgeving 
door helder en transparant 
te zijn over de kosten en uit-
vaarten aan te bieden voor 
alle religies en culturen. “Ik 
vind het niet eerlijk als na-
bestaanden na een uitvaart 
nog een (groot) bedrag moe-
ten bijbetalen.” 

Jolanda Schoorl: “We willen 
datgene kunnen bieden wat 
mensen op dat moment no-
dig hebben. De een heeft er 
behoefte aan dat wij alles 
regelen, een ander begelei-
den we vooral bij de organi-
satie van de uitvaart.” Naast 
uitvaartbegeleiding biedt 

Forever Uitvaartzorg ook 
stervensbegeleiding aan en 
advisering voor alle zaken 
rondom sterven en uitvaart.

De onderneming is aange-
sloten bij de landelijke orga-
nisatie Novellis Uitvaartzorg, 
die een aantrekkelijk alterna-
tief wil bieden voor de hui-
dige spelers op de uitvaart-
markt. Dit doet Novellis met 
een betaalbaar, betrouwbaar 
en transparant concept. 
Hiermee wil de uitvaart-
onderneming terug naar 
de kern: afscheid nemen op 
persoonlijke wijze. Kijk voor 
meer informatie op: www.
foreveruitvaartzorg.nl
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken + nagels 
knippen + eelt verwijderen 
+ evt. likdoorns weghalen 

+ creme massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 

Thuisbehandeling 
normaal € 30 nu € 25. 

Info: 5734944 
of 06-50203097

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, 

Zandvoort 
Lid van Pro Voet (*vergoed 

door zorgverzekering) 
.........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

 ........................................................
One Stop Nail Shop

A.B. Nails in Haarlem: 
nagelstudio, 

opleiding tot nagelstyliste, 
groothandel 

in nagel producten
 en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.........................................................
Behang- en 

schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste

kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

Taxicentrale 
Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten Zandvoort.

Speciaal tarief Schiphol  
voor bus en personen 
vervoer Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588
.........................................................

Bouw- en 
renovatiebedrijf P.M.K.

(in Zandvoort). 
Voor alle klussen in 

en rond het huis!
Schilderwerk,  

stucadoren, timmerwerk, 
badkamers en keukens. 

Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit  

tegen Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212

.........................................................
Schilder heeft tijd over 

voor 12,50 p.u.p.p.  
Ook stucwerk mogelijk.  

Tel. 06-27048739
.........................................................

kleine Marco jarig!
Onze kleine Marco 

is jarig en wordt 
al weer 40 jaar!  

Gefeliciteerd!
Geert, Nel, Shiela, 

Ferry, Lafayette, Bembi, 
Jaimy en Deny

 ........................................................
Hotel in Zandvoort zoekt 

ontbijthulp. 
Vrouw vanaf 40 jaar.  

Voor meer informatie  
bel 06-25238233

Nieuwe Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 

of 06-22209568
.........................................................

Gespecialiseerd 
in Porsche en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

Voor uw APK, alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 0653231754
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it 

lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 
of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

GRATIS 
YOGA middag 

in Z’vrt!
Zat 23/3 14.00-18.00 

div. yogalessen. 
TK kleding-matten-

kussens-tassen.
Jeugdhuis kerk, 

Kerkplein 5 Z’vrt.
06-11399235  

www.ayurvedictouch.nl 
 ........................................................

Steigerplank € 15,-
Zagen mogelijk. 

BEACHMEUBEL.NL
Steigerhouten meubelen. 

Tevens timmerwerk,  
kleine verbouwingen,  

witten en schilderwerk.  
Joost van Diepen,  
tel. 06-29091069

 ........................................................
Ervaren schoonmaakster  

(vrouw) zoekt  
huishoudelijk werk. 

Bij voorkeur bij bejaarde 
mensen. 06-19470109

.........................................................
Voor een pedicure  

behandeling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 

verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroeide 
nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Hartelijk dank!
Willen de eerlijke

 vinders van  
het polstasje 

(maandag 11 maart
Prinsesseweg) zich nog 

even bekend maken? 
We hebben te haastig 

afscheid genomen 
en dat spijt ons!
Tel. 023 - 5714283

De tuinen van  
Pluk en Pippeloentje 

worden met de hulp van 
ouders en vrijwilligers  

nog mooier/spannender/
groener/speelser/ 
uitdagender op de  

'NLdoet-dag' 
op 16 maart!  

Dit is SKiP natuurlijk!  
www.pippeloentje-pluk.nl

 ........................................................
Stalling voor motor  

gezocht. 
Ik zoek een plek om mijn 

motor te stallen in de 
buurt van Trompstraat. 

Evt. garage delen. 
Graag bellen: 

Simone 06-54357575 
 ........................................................

Keukenpersoneel 
gezocht voor aankomend 

strandseizoen.  
Zelfst. werkende kok  

en keukenhulpen.  
Bel voor een afspraak: 

06-53621290
 ........................................................

Ruime 
gemeubileerde bovenetage 

te huur. 
Bestaande uit: 

woonkamer met 
keukenblok en balkon 
op zuiden, slaapkamer, 
eigen douche en toilet. 

Dr. CA Gerkestraat.
Huur € 600,00 incl. 

gas, water, licht en wifi. 
Tel. 06-36307986

.........................................................
Te huur 

in centrum dorp
Een overdekte en 

veilige parkeerplek 
in parkeergarage

€ 100,- per maand 
plus VVE bijdrage
Info 0634657171

.........................................................
Autosleutels verloren 
bij het Zwanenmeer.

Wie heeft ze gevonden?
Bel: 06 53 690 671
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Er is een verschuiving aan de gang. Ik zie om mij heen 
dat mensen aan het veranderen zijn. Door alles wat er 
gebeurt in de wereld worden mensen bewuster. En staan 
meer stil bij zichzelf, hun leven en beseffen nu meer dan 
ooit dat het opeens over kan zijn. Zo zijn er aardbevin-
gen, tsunami’s, orkanen en overstromingen overal in de 
wereld. Maar ook in de mens zelf dus zijn er innerlijke 
aardbevingen en orkanen.  

Ik sta er tegenwoordig echt van te kijken dat individuen 
soms erop los schieten. Het is al oud nieuws, maar ie-
mand had het van de week weer over die jonge islami-
tische moeder die haar eigen zoon van 7 jaar oud in de 
fik stak, omdat hij de koran verzen niet uit zijn hoofd 
kende! Wat is er toch aan de hand in godsnaam? En wat 
bezielde deze arme moeder om haar bloedeigen zoon 
te vermoorden? Zijn regels en zinnen uit je hoofd leren 
belangrijker dan de liefde voor je kind? Geloof of geen 
geloof, het maakt niet uit, maar mensen draaien gewoon 
zo snel door tegenwoordig. En moorden er ‘gewoon’ lustig 
op los. 

Er is ook iets mis met het sociale zorgstelsel van 
Nederland. Steeds meer mensen raken psychisch in de 
knoop of worden ziek. Jongeren krijgen steeds vaker een 
‘burn-out’, terwijl de overheid de economie nog steeds 
hoog op de agenda zet. Als mensen gelukkig en gezond 
zijn, dan gaat men niet rond schieten, zijn eigen kind 
doodsteken, zelfmoord plegen of depressief in een hoekje 
zitten. Er zijn een hoop goede dingen in Nederland hoor 
en er is goede zorg hier en daar, maar 
dit mag wel wat hoger op de agen-
da staan in Den Haag. Want ja, als 
steeds meer mensen doordraaien, 
wat zegt dat dan over Nederland?

Innerlijke verschuiving

Uitgesproken!
We kennen hem allemaal, de 45-jarige Rocco Termaat. 
Als trouwe vrijwilliger en bevelvoerder bij de brandweer, 
als mede organisator van Stichting Viering Nationale 
Feestdagen Zandvoort, als teamlid en voetbalcoach bij SV 
Zandvoort, als grondwerktuigkundige bij een grote lucht-
vaartmaatschappij op Schiphol, als vader van zijn twee 
kinderen Renske en Idse of als echtgenoot van zijn vrouw 
Astrid. Rocco is allesbehalve een onbekende in ons dorp, 
maar is er iets dat we nog niet van hem weten?

door Mandy Schoorl

Rocco’s passie voor het werken bij de brandweer is onge-
twijfeld aangewakkerd door zijn vader, die beroepsbrand-
weer was. Dat zijn vader bij nacht en tij opgepiept kon 
worden, daar had Rocco vroeger als kind al bewondering 
voor. Hij werd daar ook wakker van. Het was de spanning 
om te horen wat er aan de hand was. En hoewel die heden-
daags wel wat is afgenomen en hij nu over een gedegen 
kalmte beschikt, is de spanning nog wel steeds wat hem 
raakt, in combinatie met het helpen van mensen en de 
afwisseling. Het feit dat hij nooit weet wat het moment 
zal bieden: moet er iemand uit een lift gehaald worden, 
is er een brand die geblust dient te worden of is er hulp 
nodig bij een verkeersongeval? Het geeft hem een kick dat 
hij nodig kan zijn.

In zijn doen en laten is Rocco zeer bedachtzaam, serieus en 
trots. Je zult hem dan ook weinig blunders of bloopers zien 
maken. Toch heeft ook Rocco een eigenaardigheid, wellicht 
niet voor iedereen bekend, en dat is slaapwandelen. Zelf 
weet hij er niets van, maar zijn vrouw kan hem daar ge-
noeg verhalen over vertellen. Soms staat hij te trommelen 

op de kast, andere keren heeft hij het over slangen die in 
de kamer vertoeven of zit hij rechtop in zijn bed en vertelt 
hij sappige verhalen. Het gaat dus niet altijd om zaken 
die echt gebeurd zijn.

Respect hebben en geven, staat bij hem hoog in het 
vaandel, maar mocht je hem een loer draaien dan is 
zijn vergevingspercentage schrikbarend laag. Zijn grens 
kan dan zomaar ineens bereikt zijn, en met zijn olifan-
tengeheugen raakt hij dat gevoel dan niet snel kwijt. 
Maar liever houdt Rocco zich bezig met leukere dingen. 
Etentjes met vrienden, samenzijn met familie, geen boek 
lezen want dat doet hij al teveel op zijn werk met al die 
‘manuals’ doorspitten, een saunabezoek met zijn eega 
of het stimuleren van zijn kinderen. Met liefde heeft hij 
zijn eigen voetbal tijdelijk op een laag pitje gezet om de 
zaterdagmiddagen zijn dochter te kunnen aanmoedigen 
op het hockeyveld en om met zijn zoon in training te gaan 
voor de Circuit Run op 24 maart aanstaande. 

Maar eerst is het groot feest komende zaterdag, tijdens 
de opening van de nieuwe Brandweerkazerne. Uiteraard 
zal hij op deze dag met al zijn maten van de partij zijn. 

Gewoontedier

Rocco Termaat

Liever een 

mislukte liefde 

dan een 

gelukt blauwtje.
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Kijk nou eens!
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Zandvoort wordt weer compleet. 

Interview
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   13 17       10 9

 10         15 21\12    

 9     26 8\16        

   23           27

   14       6\12      

   4     7\11        

   13 9\2           3

 13           8    

 17           8

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  HCCH   FBD   KJEF  
    +   =    
  +   -   +  
  CKA   H   CKG  
    -   =    
             
  HHEJ   FBE   KCFE  
    +   =    
De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de Week 3 frietaardappels, gesneden in frites van ½ cm dik, 
¼ knolselderij, gesneden in frites van ½ cm dik, 
arachideolie om te frituren,
3 el mayonaise,
½ zoete ui, (of 2 middelgrote sjalotten), heel fijn gesnipperd, 
3 el yoghurt,
½ el fijngehakte kappertjes,
1 el fijngehakte augurk, plus een klein scheutje van het vocht,
½ el fijngehakte peterselie,
½ el fijngehakte dragon,
zout en vers gemalen zwarte peper.

Bereiding:
Meng alle ingrediënten voor de remouladesaus (mayonaise, yoghurt, ui, kappertjes, 
augurk, het vocht, peterselie en dragon), breng, indien nodig, op smaak met zout en 
vers gemalen zwarte peper en bewaar ze op een koele plaats. Spoel de frites af en dep 
ze goed droog. Verhit in de wok voldoende arachideolie en frituur de aardappel- en 
knolselderijfrietjes in 2 porties in ongeveer 5 minuten gaar en goudbruin. Laat ze in 
een vergiet op keukenpapier goed uitlekken en bestrooi ze met wat zout. Serveer met 
een beetje paprikapoeder en de remouladesaus.
Tip: Je kunt deze frites natuurlijk ook gewoon in de friteuse bakken.

Benodigdheden:

kookrubriek

Aardappel- en knolselderijfrites 
met verse remouladesaus

Een winterse snack voor de lekkere trek

KookreceptKookrecept

 
 2112 + 947 = 3059
 +   -   +
         
 138 - 2 = 136
         

 2250 + 945 = 3195

Oplossing Breinbreker

Hond Frank doet mee met de Dierenbeschermerstocht

Elke dag van het jaar worden door de betaalde krachten en de vele vrijwilligers van 
de Dierenbescherming Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid per dag gemid-
deld 420 dieren verzorgd. Elk dubbeltje moet worden omgekeerd en dan nog is het 
moeilijk rondkomen. Daarom is het zo belangrijk om geld in te zamelen. Om op een 
sportieve manier geld in te zamelen voor de asieldieren is er een sponsorloop in het 
leven geroepen: de Dierentocht.

Iedereen kan op zaterdag 15 juni aanstaande aan deze leuke en gezellige dag meedoen 
en zich laten sponsoren door vrienden en familie voor dit goede doel. Als unieke actie 
heeft Dierentehuis Kennemerland uit Zandvoort bedacht dat hond Frank, een van de 
‘langzitters’ in dit asiel, deze tocht gaat meelopen om zo aandacht te vragen voor de 
dieren die samen met hem in het asiel wachten op een 
nieuwe baas. Frank heeft zijn eigen sponsorpagina; 
u kunt hem (en zijn begeleider) daar sponsoren. 
Gunt u Frank en al die andere dieren in  
het asiel een goed leven? Sponsor  
hem dan met een leuk bedrag;  
kijk hiervoor op dierentochtnoord-
holland2013.alvarum.net/frankdehond. 
Voor meer informatie over de tocht of 
als u zelf wilt meelopen klik u dan  
op deze link: 
dierentochtnoord-holland2013.alvarum.net.

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5  
Geopend van maandag t/m zaterdag  
van 11.00 tot 16.00 uur. 
Tel. 5713888
Internet: www.dierentehuiskennemerland.nl

   13 17         10 9

 10 6 4     15 21\12 7 5

 9 7 2 26 8\16 7 2 3 4

   23 3 4 7 8 1 27  

   14 7 6 1 6\12 7 5  

   4 1 3 7\11 4 6 1  

   13 9\27 8 4 2 5 8 3

 13 4 1 5 3   8 6 2

 17 9 8       8 7 1

Oplossing Kakuro



Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086

Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157

Remy Draaijer - 06-54323689

Zonvaart Reizen - Grote Krocht

WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Koffie & Broodjeshuis Sheila's - Gasthuisplein 

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zandkorrel

Bestel nu de 
ZandvoortPas 2013

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten envelop, voeg het bedrag (contant) toe  
en geef deze af bij:
• Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
• Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres + huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. 
Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij 
u thuis bezorgd. Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op 
een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij de 
nieuwe collectie schilderijen

binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

Onze huiswijn Resplandy
rood of wit

Nu 3 flessen van
€ 18,75 voor € 14,95

Boeren Achterham 
150 gram € 1,98

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand maart voor Pashouders:

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Shellac Hybride Nagellak
Minstens 2 weken lang genieten van perfect gelakte 
nagels? Keuze French Manicure of uit 60 fenomenale kleuren! 
Incl. manicure ca 55 min. €29 
ZandvoortPas Maart Special: 
Collageen Paraffine Warmte Handpakking t.w.v € 29 p.p. 
Niet i.c.m met 6de gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57  M 06 140 29 888
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Verkeersbesluiten 
Verkeersbesluit Circuitrun
Er is een verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2013/02/002135 
genomen voor de Circuitrun. Het besluit houdt in dat de 
Brederodestraat, Prins Mauritsstraat, Boulevard Paulus Loot, 
Seinpostweg, Badhuisplein, Gasthuisplein, Kleine Krocht, Raad-
huisplein, Haltestraat, Zeestraat, Stationsplein, Van Speijkstraat 
en Burg. Van Alphenstraat op Zondag 24 maart 2013 van 05:00 
uur tot en met 19:00 uur worden afgesloten voor verkeer.

Verkeersbesluit 30 van Zandvoort
Er is een verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2013/02/002548 
genomen voor de 30 van Zandvoort. Dit besluit houdt in dat 
de Haltestraat op zaterdag 23 maart 2013 van 07:00 tot 18:00 
uur zal worden afgesloten.

De verkeersbesluiten zijn in te zien op: 
officiëlebekendmakingen.nl, via onze website en bij de 
centrale balie van het gemeentehuis.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Perceel ten noordoosten van de Kennemerweg langs het Boog-
kanaal in de Amsterdamse Waterleidingduinen, het vervangen 
van een hekwerk, verzonden 07 maart 2013, 2012-VV-137.
- Strandafgang De Favauge 13, plaatsen bijgebouw, verzonden 
08 maart 2013, 2013-VV-009.

Geweigerde omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Schelpenplein 11, plaatsen van twee dakkapellen op achter-
zijde, verzonden 04 maart 2013, 2013-VV-002.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen besluiten 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien tijdens ope-
ningstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes 
weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 
De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. 
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.  U richt 
uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechterboven-
hoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort 
kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal 
een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de 
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden. Voor omgevingvergunningen die 
zijn voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure 
moet in plaats van bezwaar beroep bij de rechtbank worden 
ingediend. Degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen 
het concept-besluit  kunnen gedurende een termijn van zes 
weken na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift in-
dienen. De datum van bekend¬making is de verzenddatum 
van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit 
de publicatiedatum. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.

Gemeentelijke publicatie week 11 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 10 en de 
verdere in week 10 door het college genomen besluiten zijn in 
week 11 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die 
op 5 maart 2013 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, 
vanaf heden ter inzage bij de balie van het gemeentehuis en 
op de website via raadsnet.

Papier inzameldagen huis aan huis
Op 19 maart wordt de papiercontainer geleegd in de maan-
dag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 21 maart in de 
dinsdag huisvuilwijk.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 18 maart vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die 
van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van de 
Wmo-raad worden gehouden op de derde maandag van ie-
dere maand.

Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij 
te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, 
kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Ingekomen 
vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Bentveld:
- Duindoornlaan 29, gedeeltelijk sloop houten schuur, ingeko-
men 04 maart 2013, 2013-VV-024.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donder  dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar 
de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

   U kunt zelf uw afspraak inplannen 
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van 
de gemeente aan de oranje button met het kalendertje 
erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een 
afspraak maken aan de balie of bij de receptie.
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Weer mooie resultaten badmintonfamilie

Sportraad Zandvoort wil de trimbaan terugPrima uitzicht Oomstee 1 op nacompetitie

Badmintonspeelster Imke van der Aar, maar ook haar 
tweelingbrooertje en –zusje, hebben de afgelopen maan-
den met succes aan verschillende toernooien meegedaan. 
Imke (15) haalde de kwartfinale bij het Nederlands Kam-
pioenschap senioren. Dat deed zij in de dubbel met haar 
eveneens 15-jarige partner Tamara van der Hoeven. 

De Sportraad Zandvoort, een adviesorgaan van het college 

over alles wat met sport te maken heeft, wil graag de oude 

trimbaan, rond het circuit, nieuw leven inblazen. Althans 

ze wil de Zandvoorters peilen om te zien of daar wensen 

liggen. Het is zou een prima mogelijkheid zijn voor Zand-

voorters om gratis aan de conditie te werken.

Twee weken geleden alweer speelden op woensdag en 
donderdag team 1 en team 2 van Oomstee respectievelijk 
tegen van Gunsteren in Haarlem en Bremmetje 1 in Heem-
stede. Oomstee 2 zorgde voor een eclatante overwinning 
van 15-3. Oomstee 1, nu 2e in de poule met 186 punten, 
maakte korte metten met van Gunsteren met een verbluf-
fende winst van 16-4. Perfecte zaken voor de Zandvoortse 
biljarters.

Vorige week donderdag was 
de uitwedstrijd van team 1 
tegen Bremmetje 2. Met een 
12-5 winst in Zandvoort te-
rugkomen is dan uiteraard 
een lekkere opsteker. Jeroen 
v.d. Bos en Ton Hendriks wis-
ten allebei een belangrijke 
partij met winst af te sluiten. 
Maarten van Jaaren (foto) 

Ook heeft Imke deelge-
nomen aan het 8 Nations 
toernooi in Zweden met 
het Nederlands team U15, 
hetgeen telt als Europees 
Jeugdkampioenschap van 
deze leeftijdsgroep. Tijdens 
dit teamtoernooi heeft zij 
alle wedstrijden gespeeld, 
zowel in de singel als in 
de dubbel. Alleen de par-
tij tegen de latere winnaar 
Frankrijk ging verloren. Het 
Nederlandse team eindigde 
uiteindelijk als zesde, maar 
Imke heeft duidelijk laten 
zien dat ze echt bij de top 
van Europa hoort. In de ver-
liezersronde van het single-

De trimbaan is een aantal 
jaren geleden in onbruik 
geraakt en zou weer her-
steld moeten worden, vindt 
de Sportraad Zandvoort. 
Maar voor het zover is, 
wil de raad weten wie er 
belangstelling voor heeft. 
Aan de hand daarvan zou 
de Sportraad een advies 

echter was de Zandvoortse 
blikvanger met twee sublie-
me overwinningen. Hij pakte 
de volle winst en gaf zijn te-
genstander eigenlijk geen 
enkele kans. Van Jaaren is net 
als teamgenoot Ton Hendriks 
een snel opkomend drieban-
dentalent dat in de toekomst 
een mogelijk belangrijke rol 

toernooi werd ze namelijk 
eerste en dat zegt toch wel 
wat. 

Door de mooie resultaten en 
de progressie die zij boekt, is 
Imke per 1 maart toegevoegd 
aan de nationale jeugdse-
lectie U17. Onlangs heeft ze 
ervaring mogen opdoen tij-
dens een U19 toernooi. Een 
week lang was Haarlem het 
domein van toppers uit de 
hele wereld. Vooral talenten 
uit Malaysia en Thailand 
hebben veel prijzen mee 
naar huis genomen.

Wessel en Bregje van der 

aan het college kunnen 
opstellen. Het college kan 
dat advies naast zich neer-
leggen en dan is er geen 
prijskaartje aan verbon-
den. Volgen ze het advies, 
dan zal de portemonnee 
getrokken moeten worden 
en zoals algemeen bekend, 
is de financiële situatie van 

badminton

trimbaanbiljarten

circuitrun
Uitblinker Maarten van Jaaren

kan gaan spelen voor de 
Oomsteeteams. Vanavond, 
donderdag 14 maart, wordt 
de laatste belangrijke thuis-
wedstrijd van Oomstee 1 ge-
speeld tegen de Martinibar. 
Een prima gelegenheid om 
de succesvolle Zandvoortse 
spelers enthousiast te ko-
men aanmoedigen.

Oomstee 2
Vorige week dinsdag speelde 
Oomstee 2 een uitwedstrijd 
tegen Haarlem Ink. waar een 
kleine verliespartij van 10-8 
werd opgelopen. Louis v.d. 
Mije had geen goed antwoord 
op zijn sterk spelende tegen-
stander en verloor beide par-
tijen met 9 caramboles in 22 
beurten en 8 in 25 beurten. 
Edwin Ariesen scoorde met 
een gelijkspel en een overwin-
ning gewoon 5 wedstrijdpun-
ten en zijn vader Ton wist met 
een gelijkspel en een extra 
punt voor zijn hoge moyenne 
toch nog 3 wedstrijdpunten 
binnen te halen. 

Aar draaien ook een prima 
seizoen. Als eerstejaars in 
de U13 bereiken ze in diverse 
Junior Master Toernooien 
al vaak de (halve) finale en 
af en toe wordt er zelfs al 
een toernooi gewonnen. 
Ook de komende maanden 
staan weer verschillende 
toernooien op de rit, waar-
van het paastoernooi in 
Antwerpen, met deelnemers 
uit 24 landen, er toch wel uit 
springt. Dit jaar was het erg 
moeilijk om sowieso al ge-
selecteerd te worden voor 
deelname, maar het is toch 
de Badminton Academie 
Haarlem gelukt om deze ta-
lentvolle groep deel te kun-
nen laten nemen. Imke gaat 
ook nog een seniortoernooi 
spelen in Almere en half april 
hoopt ze uitgekozen te wor-
den voor de 6 Nations Cup 
die dit keer in Nederland ge-
organiseerd gaat worden.

de gemeente niet bepaald 
rooskleurig.

Secretaris van de Sportraad 
Zandvoort, Maarten Mink-
man: “Een trimbaan is tegen-
woordig heel interessant, net 
als de mountainbikebaan 
die er al ligt en waar veel 
gebruik van wordt gemaakt. 
Mochten er genoeg mensen 
zijn die de trimbaan weer 
terug willen, dan hebben 
wij een basis om het college 
dienaangaande te advise-
ren.” Heeft u wel oren naar 
een nieuwe trimbaan? Meldt 
u dat dan via info@sportin-
zandvoort.nl. 

Groot dorpsfeest tijdens het weekend 
van de 6e Zandvoort Circuit Run

23 en 24 maart staat Zandvoort in het teken van de wan-
delaars, de fietsers en de hardlopers en dat zullen ze weten 
ook. Opnieuw is een feestcomité erin geslaagd om een top-
feest te maken in het dorp. Tijdens de ‘30 van Zandvoort’ 
op zaterdag en de Runner's World Zandvoort Circuit Run op 
zondag laat Zandvoort zich weer van haar beste kant zien.

Het begint op zaterdag 23 
maart als de 3795 deelnemers 
aan de ’30 van Zandvoort’ bij 
de finish in het centrum wor-
den onthaald. Er is levende 
muziek in de Haltestraat, er 
lopen steltlopers door het 
centrum en er is een optreden 
van ‘onze eigen’ Zandvoortse 
Roberto & Friends op het 
Kerkplein. Roberto heeft hele 
leuke liedjes over Zandvoort 
geschreven en is een ster in 
het maken van Caribische mu-
ziek. Lekker om warm te wor-
den dus. Tevens rijdt er een 
toeristentrein rond vanaf het 
Kerkplein via de Haltestraat, 
Stationsplein naar het circuit 
en terug.

Zondag 24 maart is de hele 
grote dag. De Runner's World 
Zandvoort Circuit Run, met 
12.180 deelnemers, staat dan 
gepland. Tevens is er dit jaar 
voor het eerst ook de start 
van een wielerprestatietocht, 

de ‘Omloop van Zandvoort’. 
Vanaf het circuit zullen bijna 
1.100 deelnemers van start 
gaan voor drie afstanden: 40, 
80 en 120 kilometer.

De deelnemers aan de hoofd-
afstand van de Circuit Run, de 
12 kilometer, rennen van het 
circuit, via het strand naar het 
centrum en weer terug naar 
het circuit. In het centrum 
en langs de boulevards zul-
len zij verwelkomd worden 
met allerlei entertainment. 
Op het Gasthuisplein, bij het 
Zandvoorts Museum voor de 
deur, op het Raadhuisplein, 
in de Haltestraat en op het 
Stationsplein worden tal 
van activiteiten georgani-
seerd; alles om de gasten van 
Zandvoort, en de Zandvoorters 
natuurlijk, te vermaken. Tevens 
zullen op het Badhuisplein en 
de burg. Van Alphenstraat di-
verse ‘looporkesten’ de atle-
ten en de toeschouwers met 

leuke muziek verwelkomen. 
Het feest gaat om 11.00 uur 
van start met een DJ op het 
Stationsplein. Het volledige 
programma vindt u hieronder:

Gasthuisplein 
12.30 Muziek 
13.00 Zanger Mike Daane 
13.30 Studio 118 depenDance: 
 The Battle 
14.15 Zanger Johan de Gelder 
14.45 Studio 118 depenDance: 
 The Battle 
16.30 Mike en Johan zingen
 nog even door

Raadhuisplein 
11.00-16.30 Dweilorkest 

de Muggenblazers
12.00-16.00 Springkussen 

voor de kinderen 

Haltestraat 
13.00-16.00 Kenamju 

Spinning-demonstratie 
(hoek café Neuf)

13.00-16.30 Live DJ bij Laurel 
& Hardy en de Lamstrael

Rotary Zandvoort  
verkoopt broodjes en 
soep voor het goede doel: 
Stichting ALS Nederland 

Stationsplein 
11.00-16.00 DJ Sunset Drive
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Van de Laar tevreden over testweekend

Lions wint van koploper uit Alkmaar SV Zandvoort wint opnieuw

Dennis van de Laar heeft tijdens de eerste collectieve FIA 
F3 test in Barcelona een uitstekend debuut gemaakt. Het 
afgelopen seizoen heeft de Zandvoorter al eerder bij het 
team van Frits van Amersfoort gereden in het Duits Formu-
le 3 kampioenschap en dit seizoen hoopt hij mooie resulta-
ten te halen voor het team in de internationale competitie.

Afgelopen zaterdag waren de koplopers in de 1e districts-
klasse, Alkmaar Guardians 2, te gast in Zandvoort. Voor the 
Lions was het zeer belangrijk om te winnen, maar de kans 
om kampioen te worden hebben de Zandvoorters niet 
meer in eigen hand. 

Afgelopen zaterdag was SV Zandvoort te gast bij Haarlem/
Kennemerland. In een koud, nat en naargeestig stadion, 
dat duidelijk een betere tijd heeft gehad, moest Zandvoort 
even op gang komen om hun gastheren de 16e nederlaag, 
in 17 wedstrijden, van dit seizoen te bezorgen. Na rust 
maakte Zandvoort echter korte metten door met 2-5 de 
winst naar zich toe te trekken.

In het volledig vernieuwde 
F3 kampioenschap, dat door 
de internationale autosport 
federatie (FIA) weer als de 
entree voor de Formule 1 op 
de kaart is gezet, werd afge-
lopen weekend de eerste col-
lectieve test georganiseerd. 
Met inmiddels 32 bevestigde 
rijders en 20 rijders binnen 

De wedstrijd had het affi-
che van een titanenstrijd en 
dat werd het ook. Het zou 
de wedstrijd worden van de 
Zandvoortse ‘twin towers’ 
Ron van der Meij en Niels 
Crabbendam. Beide heren 
waren niet te stoppen door 
de verdediging van Alkmaar, 
alleen al in het eerste kwart 
waren ze samen goed voor 19 

Een nagenoeg gelijke selectie 
die de week ervoor voor de 
klinkende overwinning te-
gen AMVJ speelde, stond ook 
nu in de basis van deze wed-
strijd. Echter het ging, vooral 
in de eerste 20 minuten niet 
bepaald goed. Een slappe hou-
ding was daar debet aan waar-
door Haarlem/Kennemerland 
zelfs twee levensgrote kan-
sen kreeg. Gelukkig was de 
Zandvoortse goalie Boy de Vet 
alert en maakte slechts cor-
ners van deze kansen. Gaande 
die eerste 20 minuten kwam 
Zandvoort steeds meer in de 
wedstrijd en na een afgeketste 
aanval van de gastheren kon 
Kas de Vries, via rechts, opsto-
men naar het doel van keeper. 
Een uitgekiend schot zorgde 
voor in de 28e minuut voor 
de 0-1. Hierna knakte er iets 

een seconde tijdens de test in 
Barcelona, mag de opzet nu al 
een succes genoemd worden.

Tijdens het testweekend in 
Barcelona heeft Van Amers-
foort Racing (VAR) een uit-
stekend debuut gemaakt. 
Voor het team is de nieuwe 
FIA F3 opzet aanleiding ge-

van de 21 Zandvoortse punten. 
Dat Alkmaar een geduchte te-
genstander was werd duide-
lijk uit de hoeveelheid moeite 
die Lions had om hun gasten 
te stoppen. De rust werd dan 
ook bereikt met een verschil 
van slechts 6 punten in het 
voordeel van Lions; 38-32.

Het derde kwart werd slap 

bij Haarlem/Kennemerland. 
De passes werden slordiger, 
de verdediging kwam onder 
druk en eigenlijk was het 
een kwestie van tijd voordat 
de tweede Zandvoortse tref-
fer aangetekend kon worden. 
Dat gebeurde echter pas een 
kwartier na rust.

Dat eerste kwartier kreeg 
Zandvoort een aantal kansen 
maar die konden niet in doel-
punten omgezet worden. Tot 
de 55e minuut. Een corner van 
Nigel Berg vanaf de linker kant 
kwam perfect op het hoofd 
van Chris Dölger die snoei-
hard het leer achter doelman 
Van Grootheest kopte; 2-0 en 
was Zandvoort los. Niet lang 
daarna kon Berg, op werkelijk 
onnavolgbare wijze, al slalom-
mend door het zestienmeter-

autosport

basketbal voetbal

weest om na vele kampioen-
schappen in de Duitse F3 ook 
het debuut te maken op het 
allerhoogste F3 niveau in 
Europa. Samen met debu-
tanten Dennis van de Laar en 
Mans Grenhagen (S) was het 
team aanwezig in Spanje. 

Dat Dennis van de Laar er zin 
heeft, blijkt wel uit de resul-
taten. “Ik denk dat ik met een 
elfde tijd op vrijdag en met 
een zesde tijd op zaterdag 
heb laten zien dat ik er klaar 
voor ben om mee te strij-
den op dit niveau”, aldus de 
jonge Zandvoorter. Hij gaat 
zich de komende week nog 
voorbereiden op een test in 
Monza, om vervolgens in het 
laatste weekend van maart 
weer mee te mogen doen 
op hetzelfde Italiaanse cir-
cuit, als het er echt om gaat. 
Voor het VAR betekent het 
vernieuwde FIA Formule 3 
kampioenschap het debuut.

en slordig begonnen door 
The Lions en de Alkmaarders 
roken bloed. Lions vluchtte in 
een time-out en daarin werd 
besproken dat Zandvoort 
verdedigend een tandje fel-
ler moesten spelen. Dat ge-
beurde ook, alleen aanval-
lend bleef het mager. Na drie 
kwarten stond onze plaatsge-
noten opnieuw op een voor-
sprong van 6 punten.

In het vierde kwart zou 
de wilskracht  van de 
Zandvoorters blijken. De wed-
strijd werd steeds fysieker, 
getuige de 19 (!) persoonlijke 
fouten en 29 vrije worpen. 
Gelukkig vielen de vrije wor-
pen in dit kwart voor Lions. 
Alkmaar kon het gat niet 
dichten waardoor hun eer-
ste nederlaag een feit werd. 
Met de einduitslag 69-63 is 
Lions het enige nog ongesla-
gen team in 2013. Topscores: 
Niels Crabbendam 24 en Ron 
van der Meij 23 punten. 

Doelpunt van Chris Dölger

adverteerders
Dorsman Assurantiën
Exprom
Greeven, Makelaardij o.g.
GroenRijk Velserbroek
Groenestein & Schouten 

Fin. diensten
Haar
Hendriks Administratie- en 

boekhoudkantoor
Ineke Smit 

Uitvaartverzorging
La Bonbonnière 
Lunchbreek 
Naturana Mode C.V.
Onel Window Dressings 
ONS paviljoen 11
Orbit Bloemendaal
Pluspunt
Reco Autoschade 

Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bad Zuid Zandvoort
Beach Club Tien
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Bouwkundig Tekenburo 1 lijn
Bruna 
Café Oomstee
CDA Zandvoort
Cense en van Lingen
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Corrie's Kaashoek
De Haven van Zandvoort
De Hypotheekleader Haarlem e.o.
Dierenkliniek Zandvoort
Dobey Zandvoort 

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

Sea Optiek 
Shanna's Shoe Repair 

& Leatherwear
SKiP St. Kdv. 

Pippeloentje-Pluk 
Slinger Optiek
Stichting Classic Concerts
Tand Prothese Zandvoort
Tennisclub Zandvoort
Transportbedrijf 

Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf
Venavo
Weenink, huisarts
Zandvoorts Museum
Zorgbalans 
ZorgContact

gebied van de tegenstanders 
komen en de Haarlem-goalie 
voor de 3e keer de gang naar 
het net laten maken. Het was 
nog niet klaar voor Zandvoort. 
Met nog een kwartier te gaan 
kwam een grandioze Boy 
Visser in scoringspositie en 
daar heeft hij over het alge-
meen geen problemen mee. 
Nu ook niet waardoor de 
stand op 4-0 kwam. Haarlem/
Kennemerland zette zich nog 
een keer in om in ieder geval 
tot een score te komen. Dat 
lukte, door slordig verdedigen 
van Zandvoort, spits Patrick 
Taks als eerste en kort daar-
na ook nog Aart v.d. Giesen 
voor de tweede keer. Voordat 
Haarlem/Kennemerland nog 
dichterbij kon komen, was het 
Billy Visser die op aangeven 
van zijn broer Boy de wed-
strijd in het slot kon gooien: 
2-5. Een terechte en even 
welkome overwinning voor 
SV Zandvoort.

Komende zaterdag speelt SV 
Zandvoort om 14.30 uur weer 
thuis. Tegenstander is dan AFC 
dat op dit moment, met een 
wedstrijd minder gespeeld, in 
punten gelijk staat met onze 
plaatsgenoten, en afgelopen 
zaterdag thuis met 2-2 ge-
lijkspeelde tegen Aalsmeer. 
Overige uitslagen 2e klasse A: 
WV-HEDW – OSV: 1-1; Overbos 
– ZOB: 0-0; AMVJ – HBOK: 1-3 
en de overige twee wedstrij-
den werden afgelast.

Sander Verboom aanvallend in de problemen

De F3-bolide van Dennis van de Laar | Foto: PR
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Meer duidelijk
over plannen
uitbreiding AH

Open dag van
de zorg zeer
druk bezocht

Erepenning voor
trouwe leden
van De Wurf

Nieuw record
voor marathon
over het strand

9e jaargang • week 12
21 maart 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

11 21

Kruisverstuiving

‘Zal toch raar 
opkijken als straks de 
reddingsbrigade een 

brandje komt blussen’

De Mannetjes

Juf Marjolein leest voor

Tijdens de Nationale Voorleesdagen heeft peuterspeelzaal 
’t Stekkie aan de Dr. Jac. P. Thijsseweg 24 meegedaan met 
de actie: Samen lezen, samen naar de Bieb. Na afloop bleek 
dat 18 peuters zich hadden aangemeld als lid van de biblio-
theek. Een prachtig resultaat waarmee leidster Marjolein 
Noltee een bibliotheek boekenpakket heeft gewonnen. 

Samen lezen,  
samen naar de Bieb

Marjolein Noltee is een grote 
animator van voorlezen: “Het 
is niet alleen heel leuk, het 
versterkt ook de band tus-
sen ouder en kind en het is 
goed voor de taalontwikke-
ling van peuters en kinderen. 
Eigenlijk zouden de kinderen 
thuis iedere dag voorgelezen 
moeten worden, ook als ze 
zelf al kunnen lezen. Bij ons 
op de peuterspeelzaal lezen 

23 maart gratis compost als beloning 
voor scheiden gft- en groenafval. 

Kijk voor meer info www.zandvoort.nl 
Gemeente Zandvoort

Zaterdagmiddag werd de nieuwe kazerne voor de brandweer en de Zandvoortse 
Reddingsbrigade (ZRB) officieel geopend. Circa 500 belangstellenden en genodigden 
waren er getuige van dat burgemeester Niek Meijer, brandweercommandant Sander 
Boon en voorzitter van de ZRB Jan-Hein Carree het nieuwe onderkomen officieel in 
gebruik namen. Door middel van het gezamenlijk indrukken van een grote rode knop 
werd de nieuwe kazerne in bedrijf genomen.

Drukte bij de opening van de nieuwe kazerne | Foto: Rob Bossink

Het kenmerkende gebouw aan de Linaeusstraat | Foto: Jan van Bavelgem

Het is een multifunctioneel 
gebouw geworden met al-
les erop en eraan. Zo is er 
voldoende ruimte voor op-
slag en kunnen de beide 
hulpdiensten die in het pand 

gevestigd zijn gebruikmaken 
van diverse instructielokalen. 
Het pand heeft een opper-
vlakte van 1.400 m2 en telt 
maar liefst 15 werkplekken.
Verder is er een aparte ruim-
te waar het reguliere onder-
houd aan de diverse voertui-
gen kan worden uitgevoerd. 
Alle vaar- en voertuigen van 
de brandweer en reddings-
brigade en tevens een am-
bulance in de zomerperiode 
zullen in de kazerne worden 
ondergebracht.

De brandweer en de ZRB heb-
ben veel vertrouwen in het 
samenwonen. Gezamenlijk 
hebben ze de beschikbare 
ruimten ingedeeld en ook de 
inrichting hebben ze samen 
kunnen bepalen. Tevens zijn 
lokale ondernemers betrok-

ken bij de inrichting. Zo zijn 
de vloeren en raamdecora-
ties geleverd en gemonteerd 
door het Zandvoortse bedrijf 
Onel Windowdressings. De 
grootschalige verhuizingen 
die nodig waren om alles 
naar de nieuwe kazerne te 
krijgen hebben in enkele we-

ken plaatsgevonden. 

Al ruim voor de ingebruikna-
me van het gebouw maakte 
de Veiligheidsregio Ken-
nemerland (VRK) bekend 
dat zij graag het beheer over 
alle brandweerkazernes in 
Kennemerland wil hebben, 
dus ook die van Zandvoort. 
De VRK heeft echter geen 
geld voor een totale over-
name, waardoor er naar 
een passende oplossing ge-
zocht wordt. Of de plannen 
doorgaan hangt af van de 
gemeenteraad die uitein-
delijk toestemming moet 
verlenen voor een eventuele 
overdracht. Dit zal wel voor 
het einde van dit jaar moe-
ten gebeuren, anders loopt 
de gemeente een bedrag van  
€ 800.000 aan BTW-terug-
gave mis.

In ieder geval heeft Zand-
voort nu een kazerne waar 
water en vuur elkaar niet bij-
ten, waar twee operationele 
organisaties elkaar kunnen 
aanvullen.

Nieuwe kazerne onder 
grote belangstelling geopend

we iedere dag voor en daar-
om zijn we ook ontzettend 
blij met het cadeau.” Elsbeth 
Mars van Bibliotheek Zuid-
Kennemerland overhandigde 
met veel plezier een tas vol 
met boeken. Na het uitpak-
ken van alle prentenboeken 
mochten de kinderen een 
boek uitkiezen dat gezellig 
in de kring door Noltee werd 
voorgelezen. 

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735



2

023 -  571  57  07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl
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waterstanden

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

Na een gelukkig en gezond leven is van ons
heengegaan onze allerliefste, zorgzame en altijd 

meelevende mama, schoonmama en oma.
We zijn dankbaar dat we zolang van elkaar hebben 

mogen genieten.

Nelly Leonarda Marie Zonneveld-Klaasen
- Nel -

weduwe van Hendrik Joost Zonneveld

* Amsterdam                                            † Zandvoort
  30 januari 1915                                        15 maart 2013

Yvonne en Rob Swart
José en René
Marcel en Lionne

Mam ligt opgebaard op de Zijlweg 183 te Haarlem, 
alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op 
vrijdag 22 maart om 12.30 uur 

in de kleine aula van crematorium Westerveld, 
Duin- en Kruidbergerweg 6 te Driehuis.

Gelieve om 12.00 uur aanwezig te zijn in de 
ontvangstruimte van het crematorium in verband 

met de looptijd naar de aula.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Omringd door hen die zij zo lief had, is overleden  
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,  

mijn lieve schoonmoeder en onze lieve oma

Catharina Cornelia Maria Koning - Veldt
Toos

      Alkmaar,    Zandvoort,
     8 juli 1946               19 maart 2013

Wij zijn intens verdrietig, maar vol bewondering 
voor haar optimisme en wilskracht.

Wim Koning
Rob en Liselore

Linde, Janna
Paul

Dr. de Visserstraat 17, 2042 BZ  Zandvoort

Toos is thuis, waar gelegenheid is tot afscheid nemen 
en condoleren op vrijdag 22 maart van 19.00 tot 21.00 
uur en op zaterdag 23 maart van 15.00 tot 17.00 uur.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op maandag 
25 maart om 13.15 uur in de aula van de Algemene  
Begraafplaats, Tollensstraat 67 te Zandvoort, waarna 
wij Toos naar haar laatste rustplaats zullen begeleiden. 

Na afloop van de begrafenis is er eveneens gelegenheid 
tot condoleren in de koffiekamer van de begraafplaats. 

Toos hield van witte bloemen.

 
Zandvoort

KIJKMOMENT!
Prinsesseweg 22-E 

3-Kamerappartement met lift gelegen op de 2e etage, 
royale woonkamer met open keuken en toegang naar balkon, 
2 slaapkamers waarvan één met balkon, badkamer met ligbad, 
douche, toilet en wastafel, inpandige berging.

• servicekosten ca. € 55,= p/mnd;
• zwerfparkeerplaats in ondergelegen parkeergarage;
• minimale inkomenseis € 2.895,= netto 
 met maximaal 2 inkomens;
• woonoppervlakte ca. 115m2.

KIJKMOMENT WOENSDAG 27 MAART A.S. OM 10.30 UUR!

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

hUURpRIJS: 
€ 965,= p/MND
excl. nutsbedrijven 
en servicekosten,
incl. zwerfparkeer-
plaats.

Zie onze website 
voor info en 
inschrijfformulier.

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.
Zalmtartaar met crème fraiche, dille en kappertjes

of
Pastrami met rode pestomayonaise

❖
Kabeljauwfilet met pikante Provençaalse saus

of
Ossenhaas medaillons met een saus 

van champignons en cognacs
of

Paprika gevuld met groenten ragout 
van spinazie en ricotta

❖
Sinaasappelparfait

1e paasdag brunch vol
2e paasdag brunch nog enkele plaatsen beschikbaar 
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open dag in de zorg

column

Tien centimeter? De Reumer-
mannen (Jeroen is niet meer, 
René gelukkig nog wel) en ik 
kijken elkaar verbijsterd aan. 
De man die bovenaan de bou-
levard als een generaal aan-
wijzingen geeft over hoe we 
de strandstoelen neer moeten 
zetten, geeft met zijn handen 
ongeveer een decimeter aan. 
Zover moeten de stoelen, die 
we net hebben neergezet, naar 
links. Ja, Henk van Grada van 
strandtent Seagull (waar nu 
Robin Beachclub 10 bestiert) 
was me er eentje. 

Wanneer was het dat ik mijn 
eerste baantje kreeg? Daarvoor 
ga ik naar de filmsite IMDB om 
te kijken wanneer Mel Brook’s 
komische meesterwerk Young 
Frankenstein in première ging. 
Dat was in 1974. Ik was toen 18 
jaar. Omdat Grada van Henk, 
maar ook Henk van Grada, 
beiden bij mijn moeder en 
cadeauvader hadden gewerkt 
op het strand (bij strandtent 
2A van Adje Keur) was de keuze 
snel gemaakt. Ik ging in de zo-
mer van ’74 in de bediening bij 
Grada en Henk. Grada en Henk 
van Adje en Pietje.

Waarom ik het jaar dat Blazing 
Saddles in première ging als 
geheugensteuntje gebruik, is 
omdat Adje (nu kasteelheer 
van Take Five) achter de kassa 
stond en steeds als ik een be-
stelling doorgaf een scène na-
speelde uit die film. Het ging 
over een zekere nurse Diesel, 
die zo afzichtelijk was dat paar-
den spontaan begonnen te 
hinniken. Als Adje hinnikte, lag 
ik in een deuk. Wat had ik het 
naar mijn zin, die superzomer. 
Ik ging met Lenny, het mooiste 
meisje van Zandvoort, ik droeg 
mijn haar tot op mijn schou-
ders en was als strandober een 
geweldige, sociale slijmbal.

Als ik met Melly en Leetje,  
de mooiste meisjes ter we-
reld, bij de AH ben, en 
ik zie een schap waar 
alles waterpas staat, 
dan weet ik het zeker. 
Henk was here. Henk 
van Grada. M

ic
k 
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cartoon - Hans van Pelt

Henk van Grada

Evenementenagenda

23  ‘30 van Zandvoort’ - Wandelevenement. 
 Start op circuit en finish in centrum. 08.30-17.00 uur

23  Karaoke, Dance Classics en disco 
 Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

24  Zandvoort Circuit Run - Hardloopevenement. 
 Start en finish op Circuit Park Zandvoort

24  Omloop van Zandvoort - Fietsevenement. 
 Start op circuit en finish in centrum

24  Dorpsfeest - Vele activiteiten in het centrum 
 rondom de circuitrun. 12.30-16.30 uur

24  Zandvoort Quiz - Café Oomstee, aanvang 14.30 uur

26 Bingomiddag - Seniorenvereniging Zandvoort. 
 In De Krocht, aanvang 14.30 uur 

_ maart a maart ^ 

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
21  t/m  27 maart

TED & DE SCHAT VAN DE MUMMIE (3D / NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur 
 
OZ, THE GREAT AND POWERFUL (3D)
ZA-ZO-WO om 15.30 uur
 
OZ, THE GREAT AND POWERFUL (3D)
DO t/m DI om 19.00 uur
 
VERLIEFD OP IBIZA
VRIJ om 15.30 uur
DO t/m DI om 21.30 uur

FILMCLUB:

THE HYPNOTIST
WO om 19.30 uur 

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda? 
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Inwoners weggepest door hangjongeren
Een homostel, dat zes jaar geleden in Zandvoort is komen wonen aan het Gasthuisplein, 
heeft kort geleden de biezen gepakt en heeft de gemeente verlaten. De beide heren wa-
ren het gepest en getreiter van een grote groep hangjongeren meer dan zat en willen 
vooralsnog niets meer met Zandvoort te maken hebben. 

Aangifte doen en melding 
maken van overlast en pes-
ten bij gemeente en politie 
heeft allemaal niet gehol-
pen. De heren geven aan 
dat er door de gemeente niet 
werd gereageerd en dat de 
politie ze ook niet echt van 
dienst was. Bovendien wa-
ren ze bang voor eventuele 
represailles van de hangjon-
geren.

“Ik werd er helemaal gek 
van. Mijn partner heeft zelfs 
een burn-out gekregen van 
al dat gescheld en getreiter. 
We ondervonden bijna zes 
jaar lang iedere dag overlast 
tot s' avonds 23:00 uur. Maar 
vaak ook na dat tijdstip was 
het nog niet over waardoor 
we slecht aan onze nacht-
rust kwamen. In het week-
end ging het vaak door tot 
ver na middernacht en we 
konden er niets aan doen”, 
zegt een van de heren, die 
beide absoluut niet bij naam 
genoemd willen worden. Zijn 
partner valt hem bij: “Niet al-
leen hier voor de deur maar 
ook als je op de fiets door het 
dorp rijdt houdt het niet op. 
Constant schelden en tieren 
over je geaardheid gaat je 
niet in de koude kleren zit-
ten.” Ook geven de heren aan 
dat er geen gebruik gemaakt 
wordt van de vorig jaar opge-
hangen camera.

De oorsprong van het 

probleem is volgens de 
beide heren het muurtje 
langs het ‘podium’ van het 
Gasthuisplein. Het wordt 
voor allerlei zaken gebruikt 
die vaak het daglicht niet 
mogen aanschouwen. “Er 
wordt gedeald, geblowd, 
gespoten, gezopen en als je 
dat meldt bijvoorbeeld bij 
de politie, zeggen ze dat er 
geen bewijs is. Ook de plan-
tenbakken die geplaatst zijn, 
werken niet. Wij hebben er 
op eigen kosten negen (!) van 
planten voorzien maar die la-
gen er de volgende dag weer 
net zo lekker naast. Kosten 
wel circa € 50 per bak! Wij 
zijn het nu spuugzat en 
gaan weg uit Zandvoort. We 
nemen het de gemeente en 
de politie zeer kwalijk”, zijn 
ze van mening. 

Carl Simons, fractievoorzitter 
van OPZ, geeft desgevraagd 
aan dat er allang een amen-
dement is aangenomen over 
dit ‘mausoleum’, zoals hij 
het noemt. “Echter er wordt 
niets mee gedaan. Dit is heel 
erg voor de beide heren. Wat 
wellicht nog erger is, is dat 
ze geen gehoor krijgen bij 
zowel de gemeente als bij 
de politie”, is Simons van 
mening.

De gemeente reageerde met 
de maatregel die nu getrof-
fen is: samenscholings- en 
overlast gebod. “Al enige 

jaren is er overlast op het 
Gasthuisplein en daarom is 
er vorig jaar intensief over-
leg geweest met de politie 
en zijn er extra controles 
uitgevoerd. Met de bewo-
ners is er veelvuldig contact 
geweest zowel met ambte-
naren van de gemeente als 
de burgemeester. Op korte 
termijn komt er een bord 
met een verbod op samen-
scholing na 23.00 uur en 
een verbod op overlast de 
klok rond. De politie zal nog 
strenger gaan controleren, 
flyeren en contact zoeken 
met de ouders. Bij overlast 
zullen er ook boetes worden 
uitgeschreven. Ook kunnen 
de camerabeelden gebruikt 
worden van de camera's die 
in 2012 geplaatst zijn in het 
kader van een pilot. De be-
treffende bewoners zijn ge-
informeerd over de maatre-
gelen die worden genomen. 
Uiteraard vindt de gemeente 
dit een onacceptabele situ-
atie”, aldus de woordvoerder 
van de gemeente. 

De gemeente verzoekt in-
woners en bezoekers altijd 
aangifte te doen bij de poli-
tie wanneer er sprake is van 
vernieling of andere ernstige 
zaken zoals intimidatie of 
discriminatie. In een reactie 
geeft de politie aan dat zij 
in verband met de privacy 
verder geen mededelingen 
kunnen doen.

Bewoners aan het Gasthuisplein zijn letterlijk weggepest door hangjongeren
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Vernieuwde website
www.pluspuntzandvoort.nl  

T 023 57 40 330
Voor meer informatie en inschrijfformulieren.

Voor proeflessen kunt u contact opnemen 
met Hella Wanders

 cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
Deelbetalingen is mogelijk bij cursussen boven de € 40,-.

Nana’s Maken 
Nana's zijn dikke vrouwenbeeldjes, die vervaardigd worden van papier-
maché. De Franse kunstenares Niki de Saint Phalle veroorzaakte 
in 1965 veel ophef met haar Nana's. De weelderige, in felle kleuren 
beschilderde vrouwfiguren geven als vrolijke oermoeders uitdrukking 
aan het idee van de vrouw als bron van alles. In deze korte cursus leert 
u hoe u deze Dikke Dames zelf kunt maken. Zie ook de website www.
letscrea.nl om meer te weten over Nana’s.
Woensdag 19:30 – 22:00 10 april t/m 24 april

Facebook
Oude vrienden of kennissen weer vinden? De kleinkinderen kunnen 
volgen in dagelijkse dingen. Uw netwerk vergroten. Met Facebook is 
veel mogelijk. De cursus is in rustig tempo, enige computerervaring 
vereist. 
Woensdag 10:00- 11:30 3 april t/m 15 mei

Fotobewerking gevorderden Gimp
Deze cursus is bedoeld voor mensen die meer uit hun digitale foto's 
willen halen dan de gebruikelijke standaard bewerkingen. Tijdens deze 
cursus leert u in 6 lessen hoe u op een professionele manier uw foto's 
kunt aanpassen, retoucheren en bewerken. Ook leert u te werken met 
lagen, het gebruik van filters en effecten, het klonen van foto's en het 
werken met verschillende bestandsformaten.
Voor deze cursus is een basiskennis van de computer gewenst en dient 
u in het bezit te zijn van een computer of laptop om thuis te oefenen. 
Donderdag 19:30 – 21:30 16 mei t/m 20 juni

Yoga voor (ex) kankerpatiënten
Nieuwe docente: Ingeborg Mooiweer. Juist als je ziek bent (geweest) 
is het fijn om positief met je lichaam bezig te zijn. Na afloop is er gele-
genheid om samen thee te drinken.
Vrijdag 9:30 – 10:30  

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven. 
Elke week bewegen is gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal 
een stuk lichter. Er wordt rekening gehouden met leeftijd en vermogen. 
Je mag gerust meedoen op een stoel.
Donderdag 14:30 – 15:30 t/m 25 april
zomercursus 16 mei t/m  4 juli

Medische gym
Speciaal voor rug, nek en andere medische klachten.
Vrijdag 9:30 – 10:30 t/m 21 juni

Hatha Yoga 
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt met 
eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe 
energie en innerlijke kracht. Men leert rustiger en evenwichtiger te 
worden. Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning.
Er zijn nog enkele plekken op de 3de groep: 
Vrijdag 12:15 – 13:15 

Senioren computercursus 
Fotoalbum maken
Via het Hema fotoalbum programma leren hoe je je digitale foto’s op 
de computer zet en deze ook nog mooi tot een album kan verwerken.
Dinsdag 10:00 – 12:00 26 maart t/m 7 mei

Beste Gasten en Dorpsgenoten,

Na U ruim 2 jaar te hebben mogen begroeten op 
het Gasthuisplein, zijn wij genoodzaakt te verhuizen 

naar een andere locatie.

Wij zullen dit zo spoedig mogelijk proberen 
te realiseren.

Vrijdag 22 maart is onze laatste dag 
op het Gasthuisplein.

Via deze krant ,onze website: www.sheilasbroodjes.nl 
en facebook zullen wij U op de hoogte houden.

Bedankt voor het vertrouwen dat U tot nu toe 
in ons heeft gesteld.

Met vriendelijke groet,
Sheila Truder en Ed Hooijen

www.zandvoortsecourant.nl
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 Vier keer om de wereld 

Amerikaanse 'Garage sale'
bij Protestantse kerk

Wie kent Zandvoort?

De 82-jarige Zandvoorter Klaas Koper heeft het gepres-
teerd om in totaal 4 keer de wereld rond te fietsen. Niet in 
het echt natuurlijk, maar bij toerclub Olympia. Daar kun-
nen leden het aantal kilometers dat ze gefietst hebben 
bij elkaar op laten tellen. En als je er 40.000 achter de rug 
hebt, heb je één keer de aardbol rondgereden.

“Ik had het in 1989 voor de 
eerste keer gedaan, vervol-
gens in 1993 een keer en in 
1997 voor de derde keer. In het 
jaar 2000 was ik al op de helft 
van mijn 4e bol maar toen 
ben ik fanatiek overgestapt 
naar het omroepen en ging 
het fietsen nog maar mond-
jesmaat”, vertelt de voorma-
lige Dorpsomroeper. Nadat 
hij 2010 daarmee stopte, is 
hij maar weer wat meer gaan 

De Protestantse kerk aan 
het Kerkplein heeft voor 
komende zaterdag een ‘ga-
rage sale’ georganiseerd. Het 
fenomeen, dat vooral in de 
Verenigde Staten en Canada 
heel populair is, zal ervoor 
moeten zorgen dat goede 
en bruikbare spullen weer 

Dat zou het motto kunnen 
zijn van de Zandvoort Quiz 
die komende zondag in café 
Oomstee wordt georgani-
seerd. Door middel van beel-
den en mooi commentaar 
zal presentator Ton Drommel 

fietsen en na enige uren op 
de fiets heeft hij de 160.000 
km, een afstand van vier keer 
om de wereld dus, weten vol 
te maken. Nu is deze afstand 
in fietserskringen niet zo uit-
zonderlijk maar wel als je dat 
nog kan doe als je 82 bent. 

Petje af voor deze krasse 
dorpsgenoot die nog lang 
niet denkt aan stoppen met 
zijn geliefde sport. 

aan de man gebracht wor-
den. Veelal gaat het om de 
opruiming van kelders, zol-
ders en andere opslagplaat-
sen. De garage sale van de 
Protestantse kerk is zaterdag 
23 maart in de kerk en begint 
om 11.00 uur. Rond 15.00 uur 
zal het afgelopen zijn.

u door de quiz loodsen. Bert 
van Beek zal voor de techni-
sche realisatie tekenen. De 
aanvang is om 15.00 uur en 
u bent van harte welkom om 
uw kennis van Zandvoort uit 
te proberen.
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Riki Stichting jong en oud 
dichter bij elkaar brengen 
en anderen oproepen om 
ouderen in hun omgeving 
extra aandacht te geven. 
In Zandvoort gaan leerlin-
gen van de Nicolaasschool 
samen met burgemeester 
Niek Meijer op maandag-
morgen 25 maart naar 
Zorgcentrum Huis in de 
Duinen. Er worden paas-
pakketjes uitgedeeld en er 
wordt een groot paaskui-
ken versierd. Het verzor-
gingscentrum en de school 
die dit kuiken het leukste 
versieren winnen een ge-
zamenlijk uitje naar keuze.

ZFM Mattheus Passion
Op vrijdag 29 maart zendt 
ZFM Zandvoort, in het te-
ken van Pasen, integraal de 
Mattheus Passion uit, voor-
afgegaan door een inleiding 
van Henny van Petegem. De 
Mattheus Passion is een 
oratorium gecomponeerd 
door Johann Sebastiaan 
Bach en is een van zijn be-
kendste en langste compo-
sities. De uitzending begint 
om 08.00 uur, van 09.00 tot 
12.00 uur volgt de integrale 
uitvoering van de Mattheus 
Passion. Voor de liefhebbers: 
houdt een tekstboek en/of 
partituur bij de hand gedu-
rende de uitvoering.

Seniorencursus 
fotoalbum 
Dinsdag 26 maart start 
Pluspunt met de cursus 
‘hoe maak je een fotoal-
bum’. Aan het einde van 
deze 7 weken durende cur-
sus, die specifiek voor senio-
ren is gemaakt met een rus-
tige opbouw en veel ruimte 
om te oefenen, kunt u een 
mooi fotoalbum maken dat 
afgedrukt kan worden. De 
docent van de cursus is een 
vrijwilligster van Seniorweb. 
Meer informatie en/of aan-
melden via www.pluspunt-
zandvoort.nl of bij de balie, 
Flemingstraat 55.

Honden namen  
bezit van het strand

Zondagmiddag hadden Ton 
Haak en Enno Timmer een 
wandeling voor eigenaren 
van de rashonden Bordeaux 
dogs en Bullmastiff die lid 
zijn van hun club georga-
niseerd. Op de oproep rea-
geerden eigenaren van wel 
60 van dit soort grote hon-
den. Er werd verzameld in 
de Koningstraat waarna een 
wandeling over het strand 
werd gemaakt. Bij strand-
paviljoen Strand 21 ging de 
colonne weer omhoog om 
bij de Zeemeermin een lek-
kere vismaaltijd te nuttigen, 
die gedeeltelijk gesponsord 
werd door Mandy en Patrick 
Berg van de Zeemeermin. 
Deze lunch was tevens het 
einde van een leuke wande-
ling waar zowel de honden 
als de eigenaren van geno-
ten hebben.

Voorjaarskleding 
Het weer werkt nog niet erg 
mee, maar toch dringt het 
voorjaar zich op: het wordt 
langer licht, de knoppen 
staan op springen en vo-
geltjes kwetteren. En on-
danks het frisse voorjaar, 
zullen straks de kinderen 
weer korte broeken, rokjes 
en T-shirtjes aan willen. 
Komende zondag 24 maart 
wordt van 12.00 tot 16.00 
uur weer de halfjaarlijkse 
kinderkledingverkoop ge-
houden op kinderdagver-
blijf Pippeloentje, Burg. 
Nawijnlaan 101. In deze 
tijd van krappe budgetten 
kunt u misschien goed sla-
gen voor zomerkleding van 
gerenommeerde merken 

Zaterdag 23 maart worden weer gratis zakken compost uitgereikt. 
Waar? 
Op de remise, Kamerlingh Onnesstraat 20, tussen 9.30-12.30 uur
Waarom? 
Met deze actie bedankt de gemeente alle inwoners die nog steeds zo 
massaal Groente-, Fruit- en Tuinafval apart inleveren. Deze grondstof-
fen komen daardoor niet in de (dure) verbrandingsoven maar worden 

verwerkt tot biogas of compost. Vervolgens kan die compost weer prima verwerkt worden 
in uw groenstrook, bloemperk, volkstuintje, of border. Als na afloop van deze klus het ver-
pakkingsmateriaal dan ook nog in de container voor plastic verpakkingsmateriaal wordt 
gegooid is de actie helemaal geslaagd. Een mooi voorbeeld van verantwoorde kringloop! 
Kijk voor verdere informatie op www.zandvoort.nl. Samen houden we Zandvoort Schoon!?

ZANDVOORT SCHOON!? zegt DANKJEWEL!: 
zaterdag 23 maart gratis zakken compost 

met grote korting. Er staat 
in ieder geval altijd een lek-

ker kopje koffie voor 
u klaar! 

Oog voor  
ieders talent
Woensdag 27 maart 
is er een open dag op 
de School ver eniging 
Aerden hout-  Bent-
veld (SAB). Van 17.00 

tot 18.30 is iedereen welkom 
aan de Mr. H. Enschedeweg 
22 in Aerden hout om een 
kijkje te komen nemen op 
deze basisschool. Er is ge-
legenheid om met ouders, 
kinderen en leerkrachten te 
praten en het lesmateriaal 
te zien waarmee gewerkt 
wordt. Zoals de prachtige 
'kunstwerken' die tijdens de 
creatieve lessen gemaakt 
zijn. Leuk voor familie maar 
zeker leuk voor eventuele 
aankomende leerlingen en 
hun ouders om de sfeer op 
de SAB te proeven!

Gratis compost 
Komende zaterdag kunt u 
tussen 09.30 en 12.30 uur 
weer gratis compost afha-
len bij de Remise aan de 
Kamerling Onnesstraat. De 
gemeente Zandvoort en het 
afvalverwerkingsbedrijf De 
Meerlanden willen op die 
manier de Zandvoorters 
belonen voor het scheiden 
van gft- en groenafval en 
bovendien mensen stimule-
ren dit te blijven doen. Het 
gescheiden afval wordt door 
De Meerlanden verwerkt tot 
compost. Dat is goed voor 
het milieu en goed voor de 
tuin. Komt u wel op tijd, want 
op=op. Maximaal vier zakken 
per persoon. 

Vrolijke Paasgroet 
Rond Pasen, wanneer ieder-
een met familie of vrienden 
bij elkaar komt, voelen veel 
ouderen zich extra eenzaam 
en soms zelfs vergeten. 
Met een jaarlijks terug-
kerende paasactie wil de 

Gemeente Zandvoort

De Key stopt met Leven Lang Thuis Plan
Woonstichting De Key blijft de gemoederen in Zandvoort 
bezig houden. De woningcorporatie stopt met onmiddel-
lijke ingang met het Leven Lang Thuis Plan (LLTP). Huur-
ders konden daar tegen een bepaalde vergoeding aan mee 
doen, waardoor ze sneller in aanmerking zouden komen 
voor een passende woning. 

Volgens Eric Goedhart van 
de Key werkt het systeem 
niet meer en stagneert de 
doorstroming naar bijvoor-
beeld eengezinswoningen 
en seniorenwoningen: “Door 
welke omstandigheden dan 
ook, het systeem voldoet niet 
meer en er komen te weinig 
passende woningen vrij.” 
Volgens VVD-raadslid Jerry 
Kramer, die al 2,5 jaar staat 
ingeschreven als LLTP’er, 
klopt dat niet. Er zijn, zo zien 
de diverse huurdersvereni-
gingen, wel degelijk genoeg 
woningen beschikbaar. “Ik 
vind het ook heel raar dat 
de tachtig huurders die aan 
het Leven Lang Thuis Plan 
meedoen, niet van te voren 
op de hoogte zijn gesteld van 
het voornemen van De Key 
om er mee te stoppen. Dan 
hadden we kunnen aange-
ven dat er wel degelijk een 
goede doorstroming moge-
lijk is”, zegt hij.

Het LLTP is ruim acht jaar 
geleden in het leven geroe-
pen als een experiment om 
huurders sneller te kunnen 
laten doorstromen naar een 
nog passender woning. Er 
is toen een overeenkomst 
gesloten tussen de toenma-
lige woningbouwvereniging 

EMM en de gemeente. Eric 
Goedhart laat weten dat 
het opheffen van het LLTP 
is gemeld aan de betrokken 
wethouder en dat er vanuit 
de gemeente geen geluiden 
zijn gekomen dat men er te-
gen was. Huurders die mee 
wilden doen met het Leven 
Lang Thuis Plan moesten 
€ 50 inschrijfgeld betalen. 
Hoe langer je stond inge-
schreven, hoe eerder je kans 
maakte om door te stromen. 
Die zogenaamde inschrijf-
jaren raken de LLTP’ers nu 
kwijt. Wel krijgen ze het in-
schrijfgeld terug. Wie zich 
bij Woonservice Haarlem in-
schrijft behoudt 50% van de 
inschrijftijd. Het inschrijfgeld 
voor Woonservice Haarlem 
wordt door De Key betaald.

De woningcorporatie kijkt 
nu of er een andere moge-
lijkheid is de doorstroming 
weer op gang te brengen. Er 
wordt gewerkt aan nieuwe 
plannen en nieuwe toewij-
zingscriteria in plaats van de 
LLTP. Huurders kunnen daar-
bij meedenken over de ver-
betering van het aanbieden 
van passende woonruimte 
en vlottere doorstroming. 
Iedereen met suggesties 
kan die inbrengen. De Key 

wil ook een werkgroep sa-
menstellen voor het uitwer-
ken van de nieuwe plannen. 
Goedhart gaat de werkgroep 
begeleiden. “Iedere huurder 
van De Key in Zandvoort 
kan zich voor de werkgroep 
aanmelden. De Key bepaalt 
uiteindelijk wie er in komen 
te zitten. Het is de bedoe-
ling dat de werkgroep in 
april aan de slag gaat. Aan 
de hand van de ingebrachte 
ideeën en suggesties hopen 
we dan tot een nieuw plan te 
komen, dat in juni, zo is het 
streven, gereed moet zijn. Er 
hebben zich inmiddels al een 
paar kandidaten aangemeld”, 
meldt hij.

En als er geen goede nieuwe 
plannen komen? Goedhart: 
“De Key mag in de regio Zuid-
Kennemerland dertig procent 
van de vrijkomende sociale 
huurwoningen naar eigen in-
zicht verhuren aan huurders 
die in aanmerking zouden 
komen voor voorrang. Daar 
zien we dan voorlopig van 
af.” Kramer volgt de ontwik-
kelingen met een kritische 
blik. “Ik vertrouw het niet. 
Het is weer een actie van De 
Key die niet goed is voor de 
huurders in Zandvoort”, zegt 
hij. Goedhart is het daar niet 
mee eens. “We willen juist dat 
iedereen naar tevredenheid 
woont. En om dat te realise-
ren moet er nu iets nieuws 
gebeuren om de stagnerende 
doorstroming te verbeteren”, 
aldus de zegsman van woon-
stichting De Key.
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Zondag 31 Maart
12.00 tot 15.00 uur

Welkomstdrankje


Soepje van bospaddenstoelen & dakje van bladerdeeg


Mini fingerbroodjes: Rosbief, verse pesto & ijsbergsla
Gerookte zalm, verse kruiden-roomkaas & komkommer


Mini sandwich gerookte kip, bacon, cocktail mayonaise

Mini bolletje omelet & tuinkruiden
Eiersalade in glaasje met toast

Rivierkreeftjes cocktail met onze welbekende 
limoen – chilidressing


  Huisgemaakte mini paasstol & roomboter


Paas verrassingsdessert

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10.00- tot 20.00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

PAASBRUNCH @LUNCHBREEK

€ 19,50

Zeestraat 36  |  2042 LC  Zandvoort  |  www.restaurantevi.nl
Reserveren gewenst 023 573 66 80    

Paasmenu 1e en 2e Paasdag
3 gangen menu € 33,50 p/p

2 amuses, brood, boter en olijfolie

Voorgerecht 
Runderpastrami, steak tartaar, EVI’s ketchup en een nestje 

van gefrituurde prei met een gepocheerd kwartelei

Tussengerecht 1 
Tarbot met rauwe groenten, gelei en saus van Pied-de-mouton

Tussengerecht 2
Pijlstaart inktvis met gamba, antiboise, saus van mierikswortel 

en een spongecake van knoflook

Hoofdgerecht
Lam, curry en filet met aubergine tartaar, groene asperge, 

laurier aardappeltjes en lamsjus

Tussengerecht
Kaasplankje van Bourgondisch Lifestyle

Dessert
Bol van witte chocolade met een luchtige vulling van tonkabonen 
en een gelei van mango, compote van mango en kokos/limoenijs

Dit menu kunt u uitbreiden naar 4, 5 of 6 gangen.

Lunch aanvang 12.00 uur
Diner aanvang 18.00 uur

 Fu King Prawns

A L L  Y O U  C A N  E A T

GRATIS
PARKEREN

P

m e e r  d a n  1 0 0  v e r s c h i l l e n d e  h a p j e s

Codfish Sweet Soy Beef

Sake Beef

Crabclaws

Grilled Duck

Shanghai Paksoi

Vegetarian Gyoza

Basil Chicken Kushi Sweet Peppers

Asparagus Haricot Verts

Tofu Five Spices

Buta Teriyaki

Kushi CourgettesChicken BaaGaa

Shui Kao

Lettuce Wraps

Szechuan Beef

Sake Nigiri Avocado Sake Maki

Sake Maki

California Maki

Softshell Crab Maki

Kappa Maki

Spicy Maguro Maki

Tekka Maki

Sake Sashimi

Creuses

Maguro Sashimi

Miso Soup

Ha Kau

Won Ton Soup

Kai Mai

Tomato Soup

Ngau Mai

Shui Kao SoupJade Dumplings

Lobster Soup

Honey Pork Bun

Haru Maki

Maguro Nigiri

Hotate Sashimi

Banana Fritters

Siu Mai

Sate Ayam

Spicy Chicken Balls

Little Dragon Buns

Carpaccio

Wakame Salad

Sashimi Salad

Edamame

Japanese Salad

Mongolian Ribs

Thai Lobster

Seabass

Sweet Rack

China Lobster

Mussels

Orbit Bloemendaal    Zeeweg 98    2051 EC    Overveen
T 023-573 8010    bloemendaal@restaurantorbit.nl    www.restaurantorbit.nl

€24,50
vanaf

per persoon

Yukimi Daifuku Cheesecake

Apple Pie Hot Brownie

Coquille St. Jacques

27
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Maquette van het gebied rond de nieuwe Albert Heijn

Leerlingen Duinroosschool poseren bij hun bankje

Rapport geeft duidelijkheid over
plannen voor nieuwe Albert Heijn

Vrolijke kinderkunstbankjes Raadhuisplein

Oor voor bezwaren windmolenpark

De uitbreiding van de huidige Albert Heijn winkel is haal-
baar zonder dat daarvoor de bestaande supermarkt en win-
kels, inclusief bovenwoningen, gesloopt hoeven te worden. 
Slechts het oude postkantoor zal voor deze uitvoering moe-
ten verdwijnen. Dat is de belangrijkste uitkomst van het 
haalbaarheidsonderzoek dat deze week is gepresenteerd.

Het carillon van het raadhuis speelde precies om 14.00 uur het toepasselijke wijsje ‘De 
glimlach van een kind’. Alle kinderen van de groepen 8 van de Zandvoortse basisscholen 
stonden met hun leerkrachten, familie en belangstellenden te wachten op de opening 
van de Kinderkunstlijn op het Raadhuisplein. 

Tijdens de vorige week gehouden jaarvergadering van de PvdA, afdeling Zandvoort, heeft 
Tweede Kamerlid Jan Vos een interessante lezing gehouden. Een spraakmakend onder-
werp was het windmolenpark dat voor de kust van Zandvoort zal worden gebouwd.

De gemeente Zandvoort, 
bouwbedrijf De Nijs en Ahold 
hebben het onderzoek laten 
uitvoeren voor plandeel 1C van 
het Louis Davids Carré. Vorig 
jaar werd al duidelijk dat een 
volledige sloop/nieuwbouw 
niet haalbaar was, gelet op 
de huidige economische om-
standigheden. Het in 2006 
door de gemeenteraad vast-
gestelde Masterplan ging 
daar nog wel van uit. Indien 
de gemeenteraad akkoord 
gaat met het nieuwe haal-
baarheidsrapport, kan hier in 
2013 uitvoering aan worden 
gegeven, waarna een start 
van de realisatie in 2014 kan 
plaatsvinden.

Het aanzicht aan de zijde van 
de Grote Krocht blijft groten-
deels ongewijzigd. Op de kop 
van het Raadhuisplein/Grote 
Krocht wordt alleen de gevel 
vernieuwd, die ook aan de zij-
de van de Louis Davidsstraat 
zal doorlopen. De verstorende 
bevoorradingsfuncties voor 
de supermarkt worden ver-
plaatst naar de binnenzijde 
van het bouwblok. Op de lo-
catie van het huidige post-
kantoor zal de nieuwe bouw 
aansluiten bij de nieuwbouw 
van het ‘Land van Driehuizen’, 
ofwel het nu in aanbouw zij-
nde LDC fase 2. 

In het voorstel krijgt de ver-

door Nel kerkman

Maar vanwege de kou werd 
besloten de officiële ope-
ning door wethouder Cul-
tuur Gert Toonen in het ge-
meentehuis te houden, in 
het bijzijn van de jeugdige 
kunstenaars en vooraf aan-
gekondigd door dorpsom-
roeper Gerard Kuijper. 

In zijn speech legde Toonen 
de nadruk op de belangrijk-
heid van het project Kunst 
op School en werden de initi-
atiefnemers Marianne Rebel 
en Hilly Jansen samen met 
het vaste hulpteam Emmy 
Stobbelaar, Aaltje Vink en 

Jan Vos, die sinds de laatste 
verkiezing een zetel namens 
de socialisten inneemt, heeft 
de onderwerpen Innovatie, 
Energie en Klimaat in zijn 
portefeuille. “Nederland 
doet, in tegenstelling tot 
Duitsland (zonnepanelen), 
niet veel aan het opwekken 
van duurzame energie. De 
windmolenparken op zee 
kunnen hieraan wel een bij-
drage leveren”, aldus Vos.

Er ontstond een interessante 

nieuwde AH-winkel aan het 
Raadhuisplein, op de kop van 
de Grote Krocht, de in- en 
uitgang. Bepalend voor de 
indeling en ontsluiting van 
de winkel is de situering van 
roltrappen. Een goede bereik-
baarheid van de supermarkt 
vanuit de parkeergarage is 
daarbij een belangrijke rand-
voorwaarde. Er is uitdrukkelijk 
niet gekozen voor een ingang 
aan de zijde van de Louis 
Davidsstraat. Hiermee wordt 
de winkelfunctie van de Grote 
Krocht in stand gehouden of 
zelfs versterkt. Dit in combi-
natie met een substantiële 
vergroting van de supermarkt, 
waarmee de koopkrachtbin-
ding aan het centrum wordt 
vergroot, en de nieuwe winke-
lunits die aan de Grote Krocht 
zullen komen.

Voor de verdere architectoni-
sche uitwerking is het vast-

Trees Spee in het zonnetje 
gezet. Na iets lekkers en li-
monade van restaurant XL 
liep de hele menigte naar 
het Raadhuisplein. Daar 
stonden de kunstig beschil-
derde bankjes te pronken en 
gaven het grauwe plein een 
vrolijke toets. 

Maar niet alleen de bank-
jes zijn beschilderd, ieder 
kind heeft individueel op 
de bovenetage van het 
Zandvoorts Museum een 
kunstig acryldoekje beschil-
derd. Net zoals bij de vorige 
vijf edities zijn de kunstwer-
ken te bewonderen bij win-
kels in de etalages, musea, 

discussie onder de circa twin-
tig aanwezigen. Op zich zijn 
zij niet tegen windparken, 
maar de locatie, hoogte en af-
stand tot de kust vormen een 
groot probleem. Zandvoort is 
grotendeels afhankelijk van 
de toeristenindustrie en met 
name de Duitsers zouden 
niet geconfronteerd willen 
worden met een dergelijk 
vervuilend uitzicht. Het door 
minister Kamp voorgestelde 
windmolenpark nog dichter 
bij de kust (nearshore) heeft 

gestelde Beeld kwaliteitsplan 
het uitgangspunt. Er zijn nog 
geen gevels ontworpen, het 
haalbaarheidsplan voorziet 
alleen in een volumestudie. 
Na overeenstemming over 
deze haalbaarheidsstudie zal 
een en ander verder worden 
uitgewerkt. Er is afgesproken 
dat zowel de omwonenden 
als de gemeenteraad hierbij 
worden betrokken. 

Door de instandhouding van 
de bestaande AH-winkel en 
wat erbij hoort, kan de LDC-
parkeergarage slechts onder 
het deel van het postkantoor 
worden doorgetrokken. Uit 
een actualisatie van de par-
keerbalans is gebleken dat de 
afname met circa 30 parkeer-
plaatsen geen probleem is. Er 
is zelfs in deze situatie sprake 
van een ruime overcapaciteit. 

Als de gemeenteraad met de 
plannen instemt, wordt in 
de loop van dit jaar het plan 
verder uitgewerkt en kan er 
in 2014 met de bouw wor-
den gestart. Dit zal in twee 
fases plaatsvinden: eerst het 
deel van het postkantoor en 
vervolgens het deel van AH. 
Hierdoor is een tijdelijke win-
kel aan de Prinsesseweg, wat 
in een eerder stadium is over-
wogen, niet nodig. De ontwik-
keling past volledig binnen 
het onlangs vastgestelde 
bestemmingsplan LDC. Door 
de in het Masterplan voorge-
nomen profielversmalling van 
de Louis Davidsstraat en het 
verdwijnen van het bussta-
tion aldaar, kan aan die zijde 
uitbreiding van de bebouwing 
plaatsvinden.

openbare gebouwen en voor 
de ramen van de wethou-
ders op het gemeentehuis. 
De looproute is verkrijg-
baar bij VVV Zandvoort en 
het Zandvoorts Museum. In 
overleg met de kunstenaar 
en Marianne Rebel zijn de 
kunstwerken ook te koop. 

De gemeente geeft voor dit 
project een jaarlijkse sub-
sidie en daarnaast wordt 
het ondersteund door vele 
sponsoren. Eind van dit jaar 
zullen de nieuwe leerlingen 
van groep 8 ongetwijfeld 
weer staan te trappelen om 
mee te mogen doen met de 
KinderKunstlijn 2014.

een economisch motief: het 
is aanzienlijk goedkoper. Het 
is inmiddels wel duidelijk 
dat de overheid zal kiezen 
voor deze nearshore-variant, 
maar de locatie staat nog 
wel ter discussie. Vooral om-
dat er mogelijkheden zijn om 
het windmolenpark elders 
te plaatsen. Gedacht wordt 
aan locaties bij Den Helder, 
Velsen en Egmond. Vos be-
loofde deze dringende wens 
van Zandvoort mee te nemen 
naar Den Haag. Artist Impression van de plannen
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Park Zandvoort, Trompstraat 2, 2041 JB Zandvoort

Met Moederdag al plannen?

Geniet iedere zondag van onze heerlijke zondagsbrunch!

Moederdagbrunch
Zondag 8 mei tussen 11:30 en 14:00 uur:

een heerlijke brunch!
(met presentje voor alle moeders!)

Geniet van een uitgebreid en onbeperkt brunchbuffet in ons Market 
Restaurant met uitzicht op zee. Tevens te combineren met bowlen, 
squashen, indoor midgetgolf of zwemmen in de Aqua Mundo.

Reserveer nu! 023 - 57 20 000
parkzandvoort@centerparcs.nl

Volwassenen E 19,50 p.p.
Kinderen 3 t/m 12 jaar E 7,95 p.p.
Kinderen tot 3 jaar GRATIS

www.dagjecenterparcs.nl/zandvoortPark Zandvoort, Trompstraat 2, 2041 JB Zandvoort

Met Moederdag al plannen?

Geniet iedere zondag van onze heerlijke zondagsbrunch!

Moederdagbrunch
Zondag 8 mei tussen 11:30 en 14:00 uur:

een heerlijke brunch!
(met presentje voor alle moeders!)

Geniet van een uitgebreid en onbeperkt brunchbuffet in ons Market 
Restaurant met uitzicht op zee. Tevens te combineren met bowlen, 
squashen, indoor midgetgolf of zwemmen in de Aqua Mundo.

Reserveer nu! 023 - 57 20 000
parkzandvoort@centerparcs.nl

Volwassenen E 19,50 p.p.
Kinderen 3 t/m 12 jaar E 7,95 p.p.
Kinderen tot 3 jaar GRATIS

www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf

Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Aanbieding 
vrijdag en zaterdag:

Onze heerlijke moorkop van 
€ 1,95 voor € 1,65

Denk aan uw paasbestelling! 

Bestel tijdig uw paasstollen, 
paaseieren, bonbon eitjes, 

paastaartjes, paaskinder figuren, 
doosje Leonidas bonbons

en vele andere lekkernijen.
Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons 

die dit jaar 100 jaar bestaat

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Haltestraat 38 
Tel. 57 15000

Om deze mijlpaal te vieren 
gelden de bedragen van toen, 

in guldens, nu tijdelijk in euro’s! 

20 maart is het precies 40 jaar geleden 
dat Corrie startte in het winkeltje

Doneer op
Giro 100.000

ZANDVOORT

Café Laurel & Hardy
en café De Lamstrael
verwelkomen de Wandelaars op Zaterdag 
 23 maart vanaf 12:00 uur en maken op
  Zondag 24 maart vanaf 13:00 uur een   
   Feestje met de CircuitRun. Als je niet mee
    loopt, beweeg dan mee... met de DeeJee!

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

3 voor 2
Geldt voor alle sloggi slips! 
De goedkoopste is gratis!
Aanbieding is geldig van 

20.03 - 03.04.2013

EERSTE EN TWEEDE PAASDAG
GEOPEND

VAN 12.00 TOT 17.00 uuR
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl
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Voor de deur stond een mobiele zorgboerderij opgesteld

Open dag en NLDoet in Huis in de Duinen groot succes

ZorgContact koos er dit jaar voor om de locatie in Zandvoort open te stellen voor de open 
dag en dit te combineren met een evenement voor alle bewoners en omwonenden in het 
kader van NLDoet. De oproep in de verschillende media en op de website van het Oranje 
Fonds hebben groot effect gehad, want er hadden zich heel veel vrijwilligers aangemeld, 
waaronder burgemeester Niek Meijer en zijn echtgenote Janny.

Zaterdagochtend om 11.00 
uur opende wethouder Gert 
Toonen de dag, gevolgd door 
een volksdansoptreden 
door twee medewerksters 
van ZorgContact. De bewo-
ners van Meerleven en A.G. 
Bodaan werden met een 
grote touringcar, mogelijk 
gemaakt door het Oranje 
Fonds, naar het Huis in de 

een tableau vivant, werden 
gedemonstreerd. Maar 
het was ook mogelijk een 
handmassage te krijgen, 
een evenwichtsparcours af 
te leggen, de dieren van de 
mobiele zorgboerderij te 
aaien en een rondje langs 
de kraampjes in de tent te 
maken waar allerlei leuke 
spullen te koop waren. 

Duinen gebracht waar ze 
eerst in het restaurant van 
een kopje koffie met een ge-
bakje konden genieten. 

Daarna namen de bege-
leiders ze mee langs alle 
kraampjes, waar onder an-
dere een aantal oude am-
bachten, zoals een man-
denmaker, kalligraferen en 

Wat bij veel bezoekers in de 
smaak viel was het schuif-
tafeltennis. Een vorm van 
zittend tafeltennis, speci-
aal gemaakt voor ouderen, 
waarbij het balletje onder 
het net door moet in plaats 
van er overheen. Uiteraard 
genoten de bezoekers ook 
van allerlei lekkere dingen. 
Er was een haringkar, een 
visrokerij en ook de verse 
poffertjes vonden gretig 
aftrek. 

Medewerkers van Zorg-
Contact waren aanwezig 
om informatie te geven 
over het zorg- en diensten-
aanbod en de vacatures. 
Zo waren de wijkteams 
en de dagbesteding van 
ZorgContact vertegen-
woordigd die aardig wat 
nieuwe cliënten enthousi-
ast hebben kunnen maken. 
Kortom, ondanks het wat 
koude weer zat de sfeer er 
goed in op de open dag van 
ZorgContact en hebben de 
vele vrijwilligers en mede-
werkers de bewoners een 
erg leuke dag bezorgd.

Mevrouw Van Vliet-Jager (r.) werd als 400ste lid verwelkomd

Seniorenvereniging Zandvoort verwelkomt 400e lid
Vorige week woensdag was het gezellig druk bij de ‘uit-
eten-activiteit’ van De Seniorenvereniging Zandvoort 
(DSVZ). Bijna zestig leden van DSVZ genoten van een zeer 
smakelijk Chinees buffet bij restaurant Amazing Asia in de 
Zeestraat. Voorzitter Fred Kroonsberg kwam langs om het 
400e lid van de vereniging te eren en te feliciteren. 

DSVZ is in zeer korte tijd al 
stevig ingeburgerd in de 
Zandvoortse gemeenschap. 
De vereniging organiseert 
tal van activiteiten voor 

senioren. Natuurlijk behar-
tigen zij met veel enthou-
siasme de belangen van de 
senioren, zoals in deze tijd 
bijvoorbeeld met het invul-

len van de belastingaangif-
te. Bijna iedere dag wordt er 
wel iets georganiseerd. 

Opgericht in november 
2012 en officieel van start 
gegaan op 1 januari 2013 is 
inmiddels het 400ste lid in-
geschreven bij DSVZ. Tijdens 
het eten bij Amazing Asia 
kwam de voorzitter Fred 
Kroonsberg langs en be-
groette alle aanwezige 
leden persoonlijk. Na een 
drankje nam hij het woord 
en vertelde enorm blij te 
zijn met het zo snel groei-
ende aantal leden. Hij had 
niet kunnen dromen dat de 
vereniging in zo een korte 
tijd al 400 leden heeft. Hij 
had een boekje bij zich met 
daarin verhalen van 40 
jaar geleden en tipte het 
regeringsjubileum van ko-
ningin Juliana hierbij aan. 

Zeer toepasselijk met de op 
komst zijnde troonswisse-
ling op 30 april aanstaande. 
Daarna riep hij mevrouw H. 
van Vliet–Jager bij zich. Zij 
reageerde zeer verbaasd. De 
voorzitter vertelde haar dat 
zij het 400e lid van DSVZ 
was geworden. Zij werd 
door Kroonsberg en leden-
administrateur Els Kuijper 
gefeliciteerd en ontving een 
mooi boeket bloemen. 

Inmiddels staat de teller al 
op 410 en bijna elke week 
is er wel weer een nieuw 
record te melden. Wilt u 
ook lid worden? Neem dan 
contact op met Els Kuijper, 
email els.kuijper@hotmail.
com, tel. 5718205 of kijk op 
www.seniorenvereniging-
zandvoort.nl. Op de website 
staan ook alle activiteiten 
vermeld. 

Weer

Temperatuur

Max 4 5 1-2 1

Min -1 -2 -2 -3

Zon 55% 35% 25% 60%

Neerslag 15% 20% 25% 20%  

Wind nno. 4 o. 5 o. 4-5 ono. 4-5

Bijzonder koude lucht 
blijft heel dichtbij

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Een zeer hardnekkig kou-
debastion blijft de hele 
week net ten noorden van 
Nederland bivakkeren. Aan 
de andere kant probeert 
juist een portie zachte 
lucht via Frankrijk op te 
dringen naar het noorden 
en deze twee luchtsoorten 
ontmoeten elkaar zo rond 
de tweeënvijftigste graad 
noorderbreedte. 

Juist in onze omgeving vindt 
dus de confrontatie plaats 
tussen de nawinter en het 
lenteweer. Regelmatig valt 
er dan ook neerslag, soms in 
de vorm van natte sneeuw. 
Vooral op woensdag viel er 
wat neerslag en het was al 
waterkoud met slechts 3-4 
graden. Daarna lijkt de wat 
zachtere lucht tijdelijk wat 
meer te zullen opkomen 
uit het zuiden en op vrijdag 
zou het kwik in Zandvoort 
nog even kunnen uitvloeien 
naar 5 graden.

Vervolgens zien we toch 
weer een versterking van 
de invloed van het koude 
hogedrukgebied boven 
Scandinavië en in het week-
end voert een toenemende 

oostenwind weer kou aan. 
Het Amerikaanse weer-
model komt zelfs met een 
minimumtemperatuur tot 
-7 graden op 25 maart. Niet 
recordkoud, maar wel een 
zeer lage temperatuur voor 
eind maart.

Ook de maxima van net 
boven nul die zowel het 
Amerikaanse als  het 
Europese weermodel aan-
geven zijn bijzonder laag. 
Bovendien maakt de sterke 
oostenwind het extra ge-
voelskoud.

Pas in de laatste maartfase 
lijkt het definitief milder te 
zullen worden. We kunnen 
dus geleidelijk al spreken 
van een vrij laat voorjaar 
2013 en het vervelende is 
dat na een koude maart-
maand niet zelden een kille 
april volgt, maar wie weet 
zien we wel het tegenover-
gestelde straks. Velen zijn 
wel toe aan minimaal een 
week met 15-20 graden.

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

Deze week zijn er grote verschillen in weerbeeld en tem-
peratuur tussen het hoge noorden van het land en de 
zuidelijke gebieden zoals Brabant en Limburg. Die ver-
schillen waren er afgelopen zondagavond al. Nadat de 
temperatuur zondagmiddag was opgelopen tot 10-11 
graden in randstad, sneeuwde het in Groningen goed 
door en daar lag maandagochtend nog 5 centimeter 
sneeuw.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade Specialist voor al uw bloemwerken.

VOORJAARSKRIEBELS??

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wekelijks de krant 
lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

Tennisclub Zandvoort 
heeft weer plaats voor nieuwe leden! 

Van jong tot oud, van beginnende tot gevorderde tennisser 

Met 800 leden de grootste club van Zandvoort voor 
beweging, sociale contacten, lekker eten en drinken 

Wekelijkse racketochtend + racketavond 
waar leden onderling een balletje slaan 

Meld je aan of kom naar onze OPEN DAG 
op zaterdag 30 maart vanaf 10.00 uur 

www.tc-zandvoort.nl

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

t/m 12 jr.

Tel. 023-532 2010
maandag t/m vrijdag 10.00-14.00 uur

Seizoenkaarten voor €75,- bij ONS

OP=OP
Tel. 023-5717580

Bijkomen van de wandeling 
in de kou

Zin in Zandvoort Menu 
3-gangen menu voor €19,50

Voor een zonnig paasweekend organiseren we weer
een paasbrunch op de 1e en 2e paasdag €17,50

aanvang 11:30 uur

Reserveren gewenst - 023-5716994
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Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor

Groepsfoto na afloop van de geslaagde voorstelling

Hoorns Byzantijns Mannenkoor 
was overrompelend goed

Lachsalvo’s bij jubileumuitvoering De Wurf 

Popbands muziekschool New Wave 
treden op in theater De Krocht

Deze kop stond boven mijn artikel uit de Zandvoortse 
Courant van 22 oktober 2009 toen dit koor hier eveneens 
optrad en dat gold ook zeer zeker voor het concert van 
afgelopen zondag. Net als toen was de Protestantse kerk 
bijna tot de laatste plaats bezet en het publiek heeft volop 
genoten van het in 1985 opgerichte koor dat onder leiding 
staat van de charismatische dirigent Grigori Sarolea.

De 65-jarige folklorevereniging De Wurf trakteerde zijn donateurs, genodigden en bezoe-
kers op een kostelijk avondje nostalgie. Theater De Krocht barste uit zijn voegen, alle stoe-
len waren bezet bij de jubileumuitvoering ‘Een zomerse dag aan zee’. Menigeen had pijn 
in zijn kaken van het lachen bij de vele hilarische scenes en terecht kunnen we stellen dat 
cultureel Zandvoort heel veel talenten in huis heeft.

Komende maandag, 25 maart, zullen de diverse popbands die les krijgen bij de Zandvoort-
se muziekschool New Wave een optreden verzorgen in theater De Krocht. Tijdens deze 
uitvoering kunt u zien wat de bands zoal leren en hoe zij in een jaar tijd zijn gegroeid. 

door Erna Meijer

Voor de pauze werden 
Slavisch-Byzantijnse liturgi-
sche gezangen ten gehore 
gebracht, die met name a 
capella nog steeds in de vele 
kloosters gezongen worden. 
Zoals de dirigent aangaf, zijn 
in de liederen de vele kleuren 
van de in de Byzantijnse kerk 
veel voorkomende iconen, 
die waar ook ter wereld in 
een vaste volgorde hangen, 
te horen. Ook de geur van 
wierook is belangrijk: deze 
ruikt lekker, stijgt op, net als 
een gezongen lied, en bewie-

door Nel Kerkman

Voor de Wurf is het altijd 
moeilijk om een nieuw to-
neelspel aan te leveren, zij 
moeten putten uit het aan-
bod van leden van weleer. Dit 
keer bestond het toneelstuk 
uit drie bedrijven en was sa-
mengesteld uit diverse sket-
ches. Dat de Wurf zuinig is 
op de historie van Zandvoort 
blijkt uit het fraai geschilder-
de decor, dat minstens 35 jaar 
geleden is gemaakt door Dick 
van der Mije. Het gaf een per-
fecte sfeer voor een zomerse 
dag aan zee met als extra di-
mensie het dialect dat zelfs 
de jongeren in het spel goed 
beheersten.

Nieuwe aanwas
In zijn welkomstwoord 
meldde voorzitter Freek 
Veldwisch verheugd dat dit 
keer de jeugd, met Alyssa 
en Joëlle Oomen en Amber 
Donkerlo (kleindochters van 
Astrid Kraayenoord en Mieke 
Hollander), rijk aanwezig 
was. Omdat Bob Gansner 
en Corrie Jochems ziek wa-
ren, namen Pieter Joustra en 
Hil Nieland hun rollen over. 
Verder verzorgde Gré van 
der Berg met haar perfecte 
accordeonspel het muzikale 
gedeelte, en het publiek zong 
lustig mee. Onder leiding van 
regisseur Ed Fransen, die in 
het eerste bedrijf zelf ook een 
kleine rol bemande, kon de 
avond niet meer stuk.

Het is een jaarlijks optre-
den van de leerlingen van 
de muziekschool in thea-
ter De Krocht. Vanaf 19.00 

rookt eveneens de iconen en 
de gelovigen; in deze vasten-
tijd rondom de Paascyclus 
een toepasselijk gegeven. 

Het eerste van de in totaal 
veertien liederen was het 
op kloosterwijze uitgevoer-
de ‘Zemle Russkaja’, waarna 
onder andere het mooie 
‘Da isprawitsa’ door een 
voorzanger werd vertolkt. 
Het geweldige ‘Razdelisa 
rizy moja s’eb’e’, (zij heb-
ben mij mijn kleren ontno-
men en er om gedobbeld), 
vormde een groot contrast 
met het krachtige en vreug-

Haaibaaien
Het verhaal speelt zich af aan 
het strand, in de periode dat 
Zandvoort aan het begin staat 
om een badplaats te worden. 
De bevolking moet wennen 
aan de typische fratsen van 
de dagjesmensen en de rijke 
logés uit de grote hotels. De 
diverse intriges leidden naar 
allerlei humoristische situ-
aties. Zoals het huren van 
een ouderwets badpak, het 
groepje Amsterdammers 
(gespeeld door Alma Daane, 
Rie Molenaar, Freek Veldwisch 
en Astrid Kraayenoord) dat 
danst met de Zandvoortse 
visser Willem Schilpzand, die 
door zijn vrouw Ans Veldwisch 
flink wordt terecht gewezen. 
De badvrouwen Pie en Dirkie, 
gespeeld door Ans Veldwisch 
en Els Hoogervorst, nemen de 
rijke heer Van Eeghen (Pieter 
Joustra) te grazen als hij het 
aanlegt met het kamermeisje 
Noelle Lindemans. Deze twee 
dames zijn qua spel aan el-
kaar gewaagd en spelen met 
volle overtuiging hun rol als 
zij Van Eeghen ontdoen van 
sokken en schoenen om zijn 
‘staive bienen’ in een teiltje 
te gaan wassen. Het overspel 
van Van Eeghen met zijn liefje 
Noelle wordt door zijn vrouw 
(Mieke Hollander) vanuit 
haar strandkorf bespiedt. Zijn 
vrouw daarentegen trekt de 
aandacht als zij bij een zonne-
bad haar blote armen en be-
nen, voor die tijd, onfatsoen-
lijk toont. De badgast Theo 

uur zullen de bands zich 
om beurten aan u presen-
teren. De entree is gratis 
en het programma begint 

devolle ‘Christos woskrese’ 
(de Opstanding) en het in-
drukwekkende ‘Molitwamy’. 
Zowel de koorleden als de 
zeer betrokken dirigent, 
die praktisch alle liederen 
meezong en een heel eigen 
bevlogen stijl van dirigeren 
heeft, verdienden alle lof. 

Van geheel andere aard (en 
kleding) was het optreden 
na de pauze. Grigori Sarolea 
vertelde vooraf het verhaal 
van de Kozakken, in wezen 
gevluchte lijfeigenen en 
gevreesde strijders, die een 
geheel eigen cultuur ont-
wikkelden. Naast ‘oermoe-
dertje’ Aarde en Rusland 
was ook de rivier Wolga 
een geliefd onderwerp om 
een lied aan te wijden. Heel 
bekend is ‘Ej Uchn’em’ (de 
Wolgaslepers), dat prach-
tig vertolkt werd, evenals 
‘Dwenatsat Razbojnikov’ 
met een koude rillingen be-
zorgende solo. Het nummer 
’Oj to n’e wecer’, waarbij de 
koorleden zich in groepjes 
door de kerk begaven en be-
geleid werden door piano en 
gitaar, zorgde voor een zeer 
vrolijke afsluiting. 

Indrukwekkend was de toe-
gift, een door de dirigent zan-
gerig uitgesproken kerkelijke 
zegenwens voor gezondheid 
en voorspoed en later door 
de koorleden ondersteund. 
Een staande ovatie kon te-
recht niet uitblijven.

Verbrugge en zijn jaloerse 
vrouw Hil Nieland krijgen 
het door al het bloot met el-
kaar aan de stok. Politieagent 
Behren (Hans Gansner) pro-
beerde chocoladeverkoopster 
Amber Donkerlo te arresteren. 
Ton Daane heeft net als de an-
deren, een dubbelrol. Hij is zo-
wel melkboer als hotelknecht. 
De jeugdige Noelle moest zich 
tussendoor snel verkleden 
voor haar 3 (!) rollen.

Extra in het zonnetje
In de pauze was er de traditi-
onele verloting met als prij-
zen de mooie pentekeningen 
van Rie Molenaar en de pop 
in Zandvoorts kostuum ge-
maakt door Mieke Hollander. 
Na het zingen van ‘Hoe zou 
het in Zandvoort zijn na 
100 jaar’ en het Zandvoorts 
volkslied waren de ‘knoi-
sies’ nog niet op. Souffleuse 
Sylvia Holsteijn en Ronald 
Hoogervorst, die licht en 
geluid verzorgde, werden 
bedankt. Tot slot werden, 
tot hun eigen grote verras-
sing, Rie Molenaar en Hans 
Gansner naar voren gehaald. 
Zij kregen een erepenning op-
gespeld voor hun 63 en 61 jaar 
lidmaatschap. Na een gewel-
dige ovatie sloot het doek en 
was er gelegenheid voor een 
afzakkertje en kon men zich 
wagen aan een dansje. Rond 
een uur of twee doofden pas 
de lichten. Maanden oefenen 
waren voorbij: op naar het 
volgende jubileum.

om 19.00 uur. Tevens zal de 
lokale radiozender ZFM uit-
gebreid aandacht besteden 
aan deze uitvoering.

C U L T U U R



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat wij de 
nieuwe collectie schilderijen

binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

Vier de lente met Pasen
Bekroonde boerenkaas

vol belegen
Heel kilo nu € 13,90

Boeren Achterham 
150 gram € 1,98

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand maart voor Pashouders:



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

10% korting 
Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

PERSONAL TRAINING  & 
SMALL GROuP TRAINING

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 
Tel: 023-5735002

di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

De enige sCHOenMAKeR
van Zandvoort is

te vinden op:
gROte KROCHt 23

••••••  A A N B I E D I N G  ••••••
Gratis standaard enkelvoudige

of multifocale brillenglazen
bij aankoop van een nieuwe bril

Grote Krocht 20a, Zandvoort
023 - 5714395

www.slinger-optiek.nl

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
023-5719345

zandvoort@dobeywinkel.nl
www.dobey.nl

Alles voor je huisdier!
Bord zandvoort.indd   1 2-9-2011   13:57:16

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Thuiszorg Zorgbalans gaat van grote 
thuiszorgteams naar kleine buurt-
teams. Wat het verschil maakt? Je 
werkt met een vaste groep cliënten 
en samen met je cliënt bepaal je wat 
hij of zij nodig heeft. Meer één op 
één zorg en dichtbij de mensen. Zo 
bouw je ook een (h)echte band op. 
Als zelfsturend team ben jij met je 
collega’s verantwoordelijk voor hoe 
jullie je team en het totale pakket 
aan zorg in de buurt inrichten.

Buurtteam Bennebroek/Vogelenzang is 
een buurtteam van het eerste uur. Het 
team geeft thuiszorg, hulp en onder-

steuning aan (oudere) mensen in Voge-
lenzang. Verzorgende Petra Staphorst 
is enthousiast. “Fantastisch om als 
buurtteam alles zelf te kunnen regelen. 
Om er gewoon altijd te zijn voor onze 
cliënten. En als het soms eens tegen 
zit? Dat maakt niet uit, samen vinden 
we altijd weer een oplossing.” 

Bij mensen in de buurt
Op dit moment zijn er buurtteams in  
Vogelen-zang, Heemstede en Benne-
broek. Later dit jaar volgen ook de an-
dere regio’s waar Zorgbalans thuiszorg 
geeft. Dan kunnen bewoners in regio 
Kennemerland en Zuid-Holland Noord 

direct in hun buurt rekenen op een 
flexibel, goed bereikbaar en vertrouwd 
thuiszorgteam. Of je nu als wijkver-
pleegkundige of verzorgende in een 
van onze thuiszorg buurtteams werkt, 
bij Zorgbalans werk je met mensen. 
Daarom noemen wij jullie onze warme 
professionals.

Meer weten over werken in  
de thuiszorg bij een buurtteam  
van Zorgbalans?  Kijk dan eens  
op www.werkenbijzorgbalans.nl 
of neem contact op met 
Sacha Janssen, Werving & Selectie, 
tel. 023 - 8 918 239.

Maak het verschil bij Zorgbalans Thuiszorg 

Zie pagina 16

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

Nieuw in Zandvoort

Kerkstraat 2b/hoek Thorbeckestraat

10% korting 
op de gehele 
collectie van
Eva Dessous 

Tel. 023 - 57 477 47 | www.naturana-shop.nl

De actie is geldig 
van 21-03-2013 t/m 27-03-2013
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Prijzenfestival Grote Krocht 
Winnaars tweede week:
Winkel Familienaam        
Stomerij Beus F. Henrion
Foto Menno Gorter Marjolein
Optiek Slinger Jansen
Mode/Lingerie Rosarito Zwarts
Sportzaak Sport-Itt Lioulias
Wijnhandel Gall&Gall Blankenstein
Dierenwinkel Dobey Kuyl-ter Bruggen
Ledererwarenshop Shanna H.A. Jansen
Kapsalon Haar Maaike
Groenten en Fruit Erdim J. Pront
Radio/TV Stiphout Blokker
Reisbureau Toerkoop Balk
Kledingreparatie Zandvoort H. Tuncer
Albert Hein Koning
Slagerij Horneman Kooter
Kaashuis Tromp Tom
Bruna Balkenende Van den Dries
Alle prijswinnaars krijgen telefonisch bericht en kunnen  
hun prijs ophalen bij de desbetreffende winkel.

Vlnr. Voorzitter Raad van Bestuur Zorgbalans Anja Schouten, bezoeker Gerard van Egmond  
en accordeonist Ed Leliveld

Marco Termes bij de raamdecoratie

Ontmoetingscentrum Zandstroom 
is een aanwinst voor Zandvoort 

Gedicht in speciale vorm

Tijdens de open dag van de zorg, op 16 maart jongstleden, stond de deur van ontmoe-
tingscentrum Zandstroom uitnodigend open. Veel bezoekers maakten gebruik van de 
invitatie om vrijblijvend een kijkje te nemen in de nieuwe, tijdelijke locatie in de Blauwe 
Tram. Het ontmoetingscentrum is een initiatief van Zorgbalans en werkt samen met vele 
andere organisaties, de gemeente, het thuiszorgteam en de Zandvoortse huisartsen.  

Bij de opening van strandpaviljoen Thalassa vorig jaar, 
kreeg de familie Molenaar een speciaal geschenk van Mar-
co Termes. De Zandvoortse schrijver/dichter had voor de 
gelegenheid een mooi gedicht gemaakt.

door Nel Kerkman

O n t m o e t i n g s c e n t r u m 
Zand  stroom is bedoeld 
voor personen die zelfstan-
dig wonen met de diag-
nose ‘dementie’ of andere 
geheugenproblemen die in 
een huiselijke sfeer onder-
steuning kunnen gebruiken 
samen met lotgenoten. Het 
doel van Zandstroom is het 
aanbieden van gevarieerde 
sociale en/of creatieve ac-
tiviteiten met geheugen- 
en ‘bewegingstraining’ op 
maat, zodat de kans toe-

Nu kan je een gedicht in een 
lijst ophangen maar er ook 
creatief mee omgaan en in 
dit geval werd voor dat laat-
ste gekozen. Er werd advies 
aan Michel Faas van Miracle 
Media gevraagd en die had 
een zeer aparte oplossing. 
Hij sneed de woorden uit 

Thalassa

Geef me de zee, haar deining, haar ruimte.
Geef me het land, de mensen, mijn werk.

Geef me mijn vrouw, mijn kinderen, je hand.

Geef me het strand, elke korrel heb ik lief.
Geef me de vreemde die hier is aanbeland.
Geef me het tij, de zon of storm, desnoods.

In de wind die waait door mijn sterke hart,
die kalme plek van zekerheid, dat niets
eeuwig zal zijn, dan mijn liefde voor u.

je tegemoet bij binnen-
komst. De ruimte oogt vro-
lijk en gezellig met aan de 
wand motivatieborden en 
kleurrijke zelfgeschilderde 
doekjes. De enthousiaste 
activiteitenbegeleider en 
beeldend kunstenaar Phil o-
mene Gregoire is op woens-
dag en vrijdag aanwezig. 
Gregoire stimuleert de aan-
wezige bezoekers om op 
een ongedwongen manier 
met de aangeboden acti-
viteiten mee te doen. “We 
kijken vooral naar wat men 
wel kan en goed gaat. Het 

neemt om langer zo zelf-
standig mogelijk te blijven 
functioneren. Bovendien 
worden de familieleden, 
dan wel de mantelzorgers 
ondersteund en begeleid 
waardoor ruimte ontstaat 
voor rust, acceptatie en ont-
spanning.

Niets moet, alles mag 
De geur van vers gebak-
ken koekjes en heerlijke 
koffie van de koffiekar van 
Gijsbert Buijsse alsmede 
het vrolijke accordeonspel 
door Ed Leliveld kwamen 

‘etched glass folie’ en be-
plakte daar de ruiten van 
twee schuifdeuren van het 
strandpaviljoen mee. Er ont-
stond een speciaal effect, 
hetgeen u op bijgaande 
foto kunt constateren. Het 
gedicht willen we u ook niet 
onthouden:

leven houdt niet op na de 
diagnose geheugenproble-
men, gelukkig mag en kan 
er ook gelachen worden!” 
Programmacoördinator 
Leontine Trijber benadrukt 
dat bij Zandstroom alles 
draait om de ontmoeting, 
het contact en de mogelijk-
heid om jezelf te zijn. “Iedere 
deelnemer komt iets halen 
maar brengt ook iets. Vanuit 
die gedachte en gelijkwaar-
digheid ontstaan de mooi-
ste ontmoetingen en uitwis-
selingen. Want ieder mens is 
uniek”, zegt Trijber tot slot.

Praktische zaken
Met een indicatie van de 
huisarts of casemanager 
van Draagnet kan men zich 
aanmelden om een of twee 
keer per week, op woens-
dag en vrijdag van 10.00 tot 
16.00 uur, bij Zandstroom 
aanwezig te zijn. Ook als 
de indicatie nog niet rond 
is kan men zich aanmelden 
via zandstroom@zorgba-
lans.nl of met de centrale 
van Zorgbalans via tel. 
023-8918918. Ont moetings-
centrum Zand stroom is 
vooralsnog tijdelijk geves-
tigd in De Brede School, 
Kin der  cen trum Ducky Duck, 
Louis Davids Carré 1 in Zand-
voort.

Toneelvereniging brengt twee toneelstukken
Toneelvereniging Wim Hildering zal binnenkort twee to-
neelstukken opvoeren: ‘Geld in de fik’ door de jeugdafde-
ling en ‘De zevende hemel’ door de volwassenen. Voor bei-
de stukken staan twee voorstellingen in theater De Krocht 
op de agenda: de jeugd treedt vrijdag 5 en zaterdag 6 april 
op en de volwassenen op vrijdag 19 en zaterdag 20 april.

Het stuk ‘Geld in de fik’ is 
een avondvullend toneel-
stuk in drie bedrijven van 
de hand van P. Cook en ver-
taald door M. Reinderman.

Het is een dag als alle ande-
re voor de firma Webster & 
Co, een wat merkwaardige 
onderneming van drie da-
mes die platzak zijn en niet 

vies zijn van een beetje list 
en bedrog. Ze doen prak-
tisch alles om hun huur te 
kunnen betalen, van ho-
roscopen trekken per tele-
foon tot zichzelf verhuren 
als klaagvrouw bij begra-
fenissen. “En woensdag is 
wasdag,” zegt Gail tegen 
een nieuwe werkneemster. 
“Gaan we dan naar de was-

serij?” vraagt zij. “Nee, dan 
zijn wij de wasserij”, krijgt 
ze als antwoord. 

Eén cliënte, een onzekere, 
zenuwachtige dame van 
middelbare leeftijd, laat 
zich verstrooid ontvallen 
dat ze zojuist de plaatselij-
ke spaar- en leenbank heeft 
beroofd. En dan beginnen 
de problemen. De meisjes 
raken verstrikt in een web 
van criminele activiteiten: 
brandstichting, valsemun-
terij en beroving. En dan 
wordt hun ergste vrees 
ook nog bewaarheid: ze 
krijgen bezoek van iemand 

van het KvKK, het Kantoor 
voor Klachtenonderzoek en 
Kwaliteitsgarantie! 

In snel tempo volgen grap-
pen en kwinkslagen elkaar 
op als de meisjes proberen 
zich uit de nesten te wer-
ken. Wilt u weten hoe dit al-
lemaal af gaat lopen? Gaat 
u dan op 5 of 6 april kijken 
in theater De Krocht.

Er is voor het jeugdtoneel 
geen voorverkoop maar de 
kaarten zijn voor € 5 per 
stuk aan de deur van theater 
De Krocht te verkrijgen op 
de avonden van opvoering.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken + nagels 
knippen + eelt verwijderen 
+ evt. likdoorns weghalen 

+ creme massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 

Thuisbehandeling 
normaal € 30 nu € 25. 

Info: 5734944 
of 06-50203097

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, 

Zandvoort 
Lid van Pro Voet (*vergoed 

door zorgverzekering) 
.........................................................

Voor een pedicure  
behandeling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 

verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroeide 
nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.........................................................
Behang- en 

schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste

kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

 ........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

.........................................................
Bouw- en 

renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort). 

Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, 

badkamers en keukens. 
Kunststof kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit 
tegen Poolse prijzen!

Tel. 06-44875212
.........................................................

GRATIS YOGA middag 
in Z’vrt!

Zat 23/3 14.00-18.00 div. 
yogalessen. TK kleding-
matten-kussens-tassen.

Jeugdhuis kerk, 
Kerkplein 5 Z’vrt.

06-11399235 
www.ayurvedictouch.nl 

.........................................................
Onze Claudine 
en onze mama: 

heel veel succes met je 
monster marathonrun 

30/3 op Antarctica. 
Joop en Carla,

Ivan, Wouter, Fleur

Nieuwe Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 

of 06-22209568
.........................................................

Gespecialiseerd 
in Porsche en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

Voor uw APK, alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 0653231754
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it 

lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 
of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

Aankomende 
zondag 24 maart 

van 12.00 -16.00 uur: 
Kinderkledingverkoop 

op kinderdagverblijf 
Pippeloentje 

met 50-70% korting. 
Mode van bekende merken, 

voor baby's 
tot tieners.

.........................................................
De boot gemist?

Nautisch adviesbureau 
V-Yachting.com

06-53262923
.........................................................

Lieve mensen,
 familie, oud-collega’s.

Nu echt in de VUT! 
Bedankt voor de lieve 
woordjes, bloemen, 
kaarten, cadeau’s op 
mijn afscheid bij AH. 

Ik zal het niet vergeten! 
Miep Terpstra

.........................................................
Te huur tijdelijk: 

etage bij centrum
voor jong werkend stel.

 Svp bellen tussen 
17.00-19.00 uur

06-51616497
.........................................................

Schilder heeft tijd over 
voor 12,50 p.u.p.p. 

Ook stucwerk mogelijk. 
Tel. 06-27048739

Te huur: 
dubbele garage/opslag 

in centrum. ±40 m2. 
Tel. 5718954

Te huur: 7 pers. chalet 
op het eiland van Maurik. 

All in prijs al vanaf € 495 p.wk. 
Voor info: 

marcelhorneman@
gmail.com

.........................................................
Hotel Anna 

zoekt schoonmaakhulp. 
E-mail naar 

info@hotelanna.info
.........................................................

TKA: pick-up,
 tuner, versterker, 

CD speler. Marantz, 
Sony, Denon, Technics. 

In één koop: € 50. 
Tel. 5715200

.........................................................
Te huur: 

gemeub. zomerhuis. 
1 pers., werkende. 

Huur: € 110 p/wk. Incl. GWL.
 Inl. 5738083

 ........................................................
Met spoed gevr. v.a. april: 
Nette Schoonmaakhulp

 die het werk serieus neemt. 
3 tot 6 uur p/w, 

vaste vrijdagochten-
den 10.00-14.00 uur. 
4 kamerflat aan het 
Burg. Fenemaplein 2. 

Verdere info: 
06-51273487

.........................................................
Te huur: 

3-kamer bovenwoning 
dichtbij strand en dorp. 

€ 640 p/mnd excl. G/W/L. 
Info: 5715579

Als u de oplossing compleet heeft, kunt u deze in een 
gesloten envelop inleveren bij Bruna Balkenende aan 
de Grote Krocht of opsturen per e-mail naar: paasac-
tie@zandvoortsecourant.nl. Vermeld bij uw oplossing 
altijd uw naam, adres en telefoonnummer. 

Onder de goede inzendingen worden leuke prijzen 
verloot, waaronder een dinerbon bij loungerestaurant 
Orbit of een VVV cadeaubon.

Zandvoortse Courant 
paaspuzzel - 2e week
In aanloop naar Pasen heeft de Zandvoortse Cou-
rant ook deze week de traditionele paaspuzzelac-
tie. Drie weken lang staan er in verschillende ad-
vertenties verspreid door de krant een letter en een 
cijfer verborgen. De cijfers geven de plaats aan van 
de letter in de oplossing. Door na drie weken alle 
letters in de goede volgorde te plaatsen, vindt u de 
oplossing van de puzzelactie. 
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Op het Noordelijk halfrond, op 20 maart dit jaar, is officieel de 
lente begonnen! Wikipedia laat weten dat het woord lente 
een oude afleiding is van lang en betrekking heeft op het 
lengen van de dagen. Dit betekent dat de donkere lucht in 
de avonden niet al ingaat als je net thuis komt van je werk, 
maar dat het lekker langer licht blijft. Ik ben volledig klaar 
voor de zon, de blauwe lucht, de vogeltjes die fluiten, opge-
wekte mensen, een levendig terras, en de visjes eten op het 
strand, proostend met een koel glas rosé in de hand en een 
klein sjaaltje om de nek voor het mogelijke windje dat waait.

Straks worden de tuinen weer groeiklaar gemaakt en de 
auto’s weer gewassen. De grote voorjaarsschoonmaak, de 
geur van smeulend houtskool in de BBQ, de jonge dieren 
die geboren worden, alles komt eraan. 

Wat is het toch dat mensen zo blij maakt als de lente begint? 
Erop uit trekken, naar buiten gaan, een kleurtje op onze huid? 
Vervliegen wellicht ineens de nieuwsonderwerpen waar we 
ons druk over maakten, zijn we vergevingsgezinder naar 
anderen toe, maakt doemdenken plaats voor kansen? 

Het is bewezen. De zon kan gezien worden als een middel-
punt van ons bestaan. Als er niet voldoende licht is, maakt 
ons lichaam het slaaphormoon melatonine aan. Hierdoor 
worden we al snel slaperig, minder fit en ook minder vrolijk. 
Met voldoende licht verdwijnt dit gevoel echter. Vandaar 
dat we in de lente vaak veel meer energie krijgen dan in de 
winter. Ons dagelijkse ritme hangt dus van de zonnetijden af. 

Ik denk aan dingen die fijn zijn, waar ik blij van word. Dat 
kan variëren van warmte in zijn algemeenheid, een zwoele 
avondwandeling, blote voeten in het zand, passievolle men-
sen, kippenragout (zoals mijn moeder dat maken kon), hand 
in hand met mijn geliefde, tot een hangmat in Brazilië met 
kleine aapjes in de boom. Zo mooi 
wat lente in een mens kan losmaken. 
Iemand zei ooit: Niet elke dag is goed, 
maar er is iets goeds in elke dag. Vind 
jouw moment… 

Lekker langer licht

Uitgesproken!
Als je zijn achternaam zou ontleden dan kan je spreken 
van een contradictio in terminis. Met een CIOS sportop-
leiding, een bomvolle agenda en het organiseren van 
een vierentwintiguursrace op de fiets, kun je deze jon-
gen namelijk niet lui noemen. 

door Maxim Roos

Justin Luiten (18) heeft al heel wat kilometers in de benen 
zitten. Buiten een zware sportopleiding is Justin veel te 
vinden op het voetbalveld, de golfcourse en straks ook op 
de fiets. Deze telg uit een zeer sportief gezin heeft het 
namelijk op zich genomen om een team samen te stellen 
voor het evenement ‘Cycling Zandvoort’ dat 25 en 26 mei 
plaatsvindt op het circuit. Justin gaat, samen met zes an-
dere leden afwisselend, 24 uur fietsen over het circuit. De 
officiële naam van het team is net bekend: ‘FloorSystems 
for SAM 3’. 

Justin is de organisator van een van de drie teams die zijn 
oom, Sebastiaan Visser, met zijn bedrijf heeft ingeschreven. 
Dit alles om geld in te zamelen voor Stichting SAM. Deze 
stichting zorgt ervoor dat kinderen met het syndroom van 
Down, autisme of een vergelijkbare handicap, dolfijnthe-
rapie kunnen krijgen. De therapie zorgt ervoor dat deze 
kinderen zich kunnen ontwikkelen op sociaal, fysiek en 
emotioneel gebied. Een zeer loffelijk doel aangezien deze 
gezinnen het vaak al moeilijk genoeg hebben. “En”, zo zegt 
Justin, “als ik mijn steentje kan bijdragen door een dagje 
te fietsen, dan doe ik dat meer dan graag.”

Voor Justin komt er echter heel wat meer bij kijken. Zo is 

hij nog hard op zoek naar sponsors. Bedrijven die willen 
bijdragen aan deze teamprestatie is prachtig maar ook 
particulieren die per ronde of per uur de prestaties willen 
belonen zijn van harte welkom. Alles is bespreekbaar. Het 
zullen niet de mascottes van de lokale dieetclub zijn die 
op de fiets zitten dus de ruimte op het shirt en broekje is 
beperkt om daar als bedrijf op te komen. Echter kunnen 
ze altijd nog met vlaggen en vaandels werken om die op 
mooie plekken te hangen langs de route op het circuit. 

De toewijding van Justin is enorm. In alles waar hij mee 
bezig is, stopt hij 110% energie en zo ook in deze bene-
fietrace. Echter, in deze economische tijden staan de 
sponsors wat minder snel in de rij dus kan hij alle sup-
port gebruiken die er maar is. Voor meer informatie kunt 
u terecht op zijn facebookpagina onder de naam Team 
Floorsystems for SAM 3. Op deze pagina word je volledig 
op de hoogte gehouden van al hun activiteiten. 

Dol fijn op de fiets

Justin Luiten 

‘Doe wat je wilt doen, 
maar doe het 
met passie!’
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Kijk nou eens!
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Goodmorning Zandvoort!

Interview
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   11 27       3 7

 10         11 29\3    

 10     26 7\15        

   31           18 

   15       10\11      

   11     13\12        

   11 9\25           12

 24           11    

 5           11   

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  HEE   BEB        E  
    :   =    
  -   x       +  
  KF   C      AC  
    -   =    
             
  KKE   KFC      KB  
    -   =    
De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de Week

500 gr. bloem,
125 gr. bruine basterdsuiker,
1 zakje bakpoeder,
1 mespunt zout,
2 eetlepels zonnebloemolie,

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 °C. Zeef de bloem en meng deze met de basterdsuiker, het 
bakpoeder en het zout. Meng in een ander kom de pindakaas, de olie, de eieren en de melk. 
Schil de bananen en prak ze fijn. Meng de bananen door het pindakaasmengsel. Vermeng 
het bloemmengsel met het pindakaasmengsel. Schep het mengsel in de muffinvormpjes 
en bak de muffins in het midden van de oven in ongeveer 25 minuten gaar en bruin.

Benodigdheden:

Pindakaas-banaanmuffins
Circa 12 stuks

Cupcakes en muffins zijn helemaal ‘in’. 
Onderstaand een wel heel aparte receptuur voor muffins. Proberen!

KookreceptKookrecept

 966 : 161 = 6
          -   x   +

 80 - 5 = 75
         
 =   =   =
 886 - 805 = 81

Oplossing Breinbreker

   11 27         3 7

 10 4 6     11 29\3 2 1

 10 7 3 26 7\15 5 3 1 6

   31 5 7 4 6 9 18  

   15 4 8 3 10\11 6 5  

   11 9 2 13\12 7 4 1  

   11 9\25 5 8 3 7 2 12

 24 7 8 4 5   11 6 5

 5 4 1       11 4 7

Oplossing Kakuro

In december ons 300ste lid
Deze week ons 400ste. 

Wordt u ons 500ste lid?
“De Seniorenvereniging Zandvoort”

Bel 5718205 Els Kuijper ledenadministratie

James is een grappige en lieve Jack Russel op leeftijd. Hoe oud hij precies is, is helaas 
niet bekend. Hij is gevonden en nooit meer opgehaald door zijn baasje. Hij is wat doof 
aan het worden en heeft wat kromme pootjes maar hij is een ontzettend vrolijk en ener-
giek hondje! Hij kan het prima 
vinden met soortgenootjes; net 
als met wat oudere en niet zo 
drukke kinderen. Of hij het met 
poezen kan vinden is helaas niet 
bekend. Een van zijn grote hob-
by's is slapen: hij zoekt dan ook 
een rustig huis waar voor hem een 
warme mand klaar staat. 

Wilt u James een fijne oude dag 
geven? Kom dan snel eens langs 
om kennis met hem te maken. 
Dierentehuis Kennemerland, 
Keesomstraat 5. Geopend van 
maandag t/m zaterdag van 
11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, 
internet: www.dierentehuisken-
nemerland.nl.

Heeft u al uw ZandvoortPas 2013 aangevraagd?

Vul de bon in op pagina 12 en 13
2013

125 gr. pindakaas 
 met stukjes noot,
2 eieren,
175 ml melk,
2 bananen.

Extra nodig: 1 muffinbakblik (12 stuks) of 12 bakpapieren muffinvormpjes.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Zandvoorters let op uw zaak! 
De Zandvoortse apotheken hebben een brief gestuurd aan alle patiënten van de zorgverzekeringen 
waarmee ze begin dit jaar nog geen contract hadden gesloten, dat we weer van hun 'vertrouwde' 
zorg gebruik kunnen maken. Maar let op, lees goed de zin 'in het jaar 2013'. Volgend jaar zullen we 
ongetwijfeld weer voor het zelfde feit staan en kunnen we wederom overstappen naar een andere 
apotheek. Voor mij is dit een reden om bij onze nieuwe apotheek te blijven. Ik ben geen speelbal van 
de Zandvoortse apotheken! 

Ik wil u maar even waarschuwen!

I. uit den Bogaard
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Leerlingen Hannie Schaftschool op bezoek in het Rijksmuseum

Galerie Artatra wordt Galerie René de Vreugd

Zaterdag open dag 
Ayurvedic Touch

De museumleerlijn van 
de O.B.S. Hannie Schaft 

Galerie Artatra aan de Kostverlorenstraat heeft een nieuwe naam gekregen: Galerie René 
de Vreugd. De kunstenaar maakte dat onlangs bekend. Tevens heeft hij bekend gemaakt 
dat hij voor de Voorjaarstentoonstelling op zaterdag 6 en zondag 7 april aanstaande de 
deuren zal openen.

Komende zaterdag organiseert Ayurvedic Touch een open 
dag voor yoga. Tijdens de open dag kunt u gratis yogales-
sen volgen. Zowel beginners als half-gevorderden zijn van 
harte welkom in het jeugdhuis achter de Protestantse kerk. 

In het kader van de Museumleerlijn van de O.B.S. Han-
nie Schaft hebben alle groepen een bezoek gebracht aan 
een museum in de regio. Daarnaast werd in de klas een 
bijbehorend lesprogramma uitgevoerd. Op deze manier 
maken de leerlingen kennis met verschillende kunst- en 
cultuuruitingen. 

“Op 6 april is het exact 17 jaar 
geleden dat ik Galerie ARTATRA 
begon als galerie voor beel-
dende- en toegepaste kunst. 
De naam ARTATRA staat voor 
ART And exTRA en dat was 
ook het oorspronkelijke doel 
van de galerie. Nu, 17 jaar later, 
heeft de collectie een duidelijk 
signatuur gekregen met een 
hoog niveau hedendaags rea-

Yoga laat u ervaren dat u het 
lichaam kunt ontspannen 
tijdens inspanning. Door 
de ontspanning ontstaat er 
meer flexibiliteit waardoor 
u de oefeningen, de zoge-
heten asana’s, makkelijker 
kunt uitvoeren. Als resultaat 
wordt het lichaam soepeler, 
krachtiger en verbeteren de 
lichaamshouding en con-
centratie. U hoeft dus niet 
lenig te zijn om aan yoga 
mee te doen! 

Tijdens deze open dag wor-
den verkorte lessen gegeven 
waar aan mee gedaan kan 
worden. Vanaf 14.00 uur is er 
een inloop, om 14.15 uur start 
een les Hatha, om 15.30uur 
Vinyasa en om 16.45 uur op-
nieuw Hatha. Doet u voor de 

Zo heeft groep 4 bijvoorbeeld 
een bezoek gebracht aan de 
Klankspeeltuin in Amsterdam, 
waar zij konden componeren 
met de meest slimme en fu-
turistische klankinstallaties. 
Groep 6 bracht een bezoek 
aan het Van Gogh museum, 
tijdelijk ondergebracht in de 
Hermitage in Amsterdam. 
De kinderen hebben na een 
mooie rondleiding, met vele 
mooie verhalen bij elk schil-
derij van Vincent, het atelier 
bezocht om daar met kroon-
tjespen en zwarte inkt net 
zo’n mooie pentekening te 
maken zoals ook Van Gogh 
dat deed. Groep 7 is naar 
het Rijksmuseum geweest 
om daar, onder begeleiding 

de Vreugd aan de Zandvoortse 
Courant.

Op deze eerste expositie als 
Galerie René de Vreugd stelt 
hij u gelijk drie nieuwe kun-
stenaars voor, die in de vaste 
collectie zijn opgenomen. Ten 
eerste Brita Seifert. Op een 
fenomenale wijze tekent zij 
met potlood vrouwelijk en 

lisme en abstractie in schilder- 
en beeldhouwkunst. Om een 
duidelijker beeld af te kunnen 
geven met de collectie heb ik 
besloten mijn eigen naam aan 
de galerie te verbinden en on-
der de naam ARTATRA activi-
teiten te bundelen die meer in 
de sfeer van ‘multiple’ liggen, 
zoals onder meer fotografie en 
(meubel)ontwerpen”, meldt 

lessen gemakkelijk zittende 
kleding aan.

Naast yoga heeft Ayurvedic 
Touch nog andere disciplines 
in huis zoals de Ayurvedische 
massage die zeer reinigend 
en ontspannend werkt en 
vaak wordt ingezet als pre-
ventieve maatregel tegen 
stress of gewoon als ‘tijd voor 
jezelf’. Meer informatie over 
de yoga, de yoga workshops, 
weekenden, de yogareis naar 
Frankrijk en massage vindt 
u op www.ayurvedictouch.
nl. of u kunt via Bianca van 
Zeijderveld op telefoon-
nummer 06-11399235 meer 
informatie krijgen. Dus als 
u altijd al nieuwsgierig bent 
geweest naar yoga, is dit uw 
grote kans.

van een gids, de Nachtwacht 
en andere schilderijen van 
Rembrandt van Rijn aandach-
tig te bekijken. Groep 8 kreeg 
dit jaar modernere kunst te 
zien in het recentelijk her-
opende Stedelijk Museum. 
De leerlingen waren verrast 
om te zien en te horen dat 
abstracte kunst en De Stijl 
eigenlijk al heel wat jaren 
oud is. 

De scholieren raken iedere 
keer weer geïnspireerd van 
het aanbod van de verschil-
lende musea. Kortom, de 
Museumleerlijn zal nog lan-
ge tijd op het programma 
van de Hannie Schaftschool 
blijven staan. 

mannelijk naakt op papier. Zij 
wordt geflankeerd door twee 
nieuwe beeldhouwers: Reina 
Ramakers en Tom Seerden. 
Ramakers hakt, schuurt en 
slijpt schitterende torso-ach-
tige beelden uit marmer dat 
afkomstig is van het Griekse 
eiland Paros. Seerden maakt 
onder andere beelden van 
het menselijk lichaam in on-
bewerkt brons. Tevens zult u 
nieuwe beelden van Hélène 
Jacubowitz vinden in deze ex-
positie. Kortom, een bijzonder 
afwisselende expositie die u 
niet mag missen.

Binnenkort is het Pasen. Voor het goede paasgevoel moet u 
beslist de komende dagen naar La Bonbonnière aan de Hal-
testraat 33. De gezellige huiskamersfeer in zowel de etalage 
als de winkel wordt momenteel versterkt door de vele paas-
hazen, schuimkuikens en prachtig versierde paaseieren.

Het is alweer twee jaar ge-
leden dat Carla en Nico de 
Graaf de zaak van Josien 
Hildering overnamen en zij 
vinden het nog steeds heel 
prettig om in Zandvoort te 
kunnen ondernemen. Nico: 
“Wij zijn vanaf het begin heel 
leuk ontvangen en wij wor-
den ook gewaardeerd door 
onze klanten.” 

Het echtpaar weet van wan-
ten en is beslist geen groen-
tje in dit vak. Carla werkte al 
vanaf haar 13e na schooltijd 
bij een banketbakkerij in 
Amsterdam en haalde daar-
na het ondernemersdiploma. 
Nico was als klein knulletje 
al regelmatig te vinden in de 
brood- en banketbakkerij van 
zijn opa in Anna Paulowna, 
waar hij de eerste beginselen 
onder de knie kreeg. Naast 
een opleiding bedrijfsecono-
mie is hij gediplomeerd patis-
sier en achter de winkel, waar 
zich de bakkerij bevindt, be-
reidt hij dan ook zelf de heer-
lijkste snoeperijtjes. 

De befaamde ‘Emmaplak’ 
is een enorm succes en dat 
geldt ook voor de moorkop-
pen en gevulde koeken, waar-
mee Nico zelfs tweemaal 
Nederlands kampioen is ge-
worden. “Vooral op zaterdag 
is het heel druk en is er veel 
vraag naar deze heerlijkhe-
den. Ik ben dan de hele dag 
constant bezig, want alles 
wordt vers bereid. Als er bij-
voorbeeld om 16.50 uur nog 
iemand komt vragen naar 

La Bonbonnière

vier moorkoppen, dan maak 
ik die nog snel even.” De hulp 
van Wilma Koster en Diane 
Lammers in de winkel is dan 
ook, zeker op die dag, van 
harte welkom.

Daarnaast is Nico ook choco-
latier en heeft hij zich deze 
dagen kunnen uitleven op 
bonboneieren en de al eer-
der genoemde paashazen en 
-eitjes. Daarnaast maakt hij 
onder meer repen, krakelin-
gen en koffieboontjes in de 
smaken melk, puur en wit of 
75% cacao. De enorme sorte-
ring bonbons zijn afkomstig 
van de thans honderd jaar 
bestaande Belgische firma 
Leonidas, waarmee al ja-
ren een zeer goede samen-
werking bestaat. Dat geldt 
eveneens voor de producten 
van de bekende patisserie 
Tummers uit Heemstede. 
Wist u trouwens dat je cho-
colade nooit in de koelkast 
moet bewaren? Wel koel, 
donker en op kamertempe-
ratuur.

Ga eens op een ochtend of 
middag na het winkelen een 
heerlijk kopje koffie of thee 
drinken bij La Bonbonnière 
en neem er dan een smakelijk 
gebakje of een zelf gemaakt 
saucijzenbroodje bij. De zon 
verschijnt dan vanzelf weer 
in uw leven….

La Bonbonnière, Halte straat 
33, tel. 5715584. Openings-
tijden: dinsdag tot en met za-
terdag van 08.30 tot 17.00 uur.

door Erna Meijer



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

ter en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van 
de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde 
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via 
het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente 
Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-
ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-
felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, 
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan 
de burgemeester te richten. 

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verkeersbesluiten
Runner’s World Zandvoort Circuit Run:
Er is een verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2013/02/002135 
genomen voor de Runner’s World Zandvoort Circuit Run. Het 
besluit houdt in dat de Brederodestraat, Prins Mauritsstraat, 
Boulevard Paulus Loot, Seinpostweg, Badhuisplein, Gasthuis-
plein, Kleine Krocht, Raadhuisplein, Haltestraat, Zeestraat, Stati-
onsplein, Van Speijkstraat, Burg. Van Alphenstraat en Boulevard 
Barnaart op Zondag 24 maart 2013 van 05:00 uur tot en met 
19:00 uur worden afgesloten voor verkeer. Parkeervergunning-
houders voor de desbetreffende wegen kunnen parkeren in 
alle overige vergunninggebieden vanaf zaterdag 23 maart 2013 
20:00 uur tot maandag 25 maart 2013 11:00 uur;
 
30 van Zandvoort:
Er is een verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2013/02/002548 
genomen voor de “30 van Zandvoort”. Dit besluit houdt in dat 
de Haltestraat en de Kleine Krocht op zaterdag 23 maart 2013 
van 10:00 tot 18:00 uur zullen worden afgesloten.
 
Omloop van Zandvoort:
Het college van burgemeester en wethouders heeft een ver-
keersbesluit genomen voor het wielerevenement “Omloop van 
Zandvoort”. In verband met de finishlocatie van dit evenement
op de Louis Davidsstraat (zuidzijde) zal daar een parkeerverbod 
worden ingesteld op zondag 24 maart van 5:00u tot 19:00u. Op 
zondag 24 maart 2013 zal het busstation Zandvoort door wie-
lerevenement “Omloop van Zandvoort” , de gehele dag niet te 
bereiken zijn. Vervangende halte is Hogeweg t.h.v Politiebureau.
 
De verkeersbesluiten zijn in te zien op: officiëlebekendma-
kingen.nl, via onze website en bij de centrale balie van het 
gemeentehuis. 

Verzonden besluiten
Evenementenvergunningen verleend 
Er is een evenementenvergunning verleend aan B. Zonneveld 
voor het Dorpsfeest t.b.v. de Circuitrun dat plaatsvindt op za-
terdag 23 maart en zondag 24 maart 2013.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de 
rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemees-

Gemeentelijke publicatie week 12 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 11 en de 
verdere in 11 door het college genomen besluiten zijn in week 
12 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie 
en op de website. 

Concept Sportnota 2013 t/m 2016 
- Visie Sportpark Duintjesveld
In de vergadering van 12 maart 2013 heeft het college van burge-
meester en wethouders van Zandvoort de concept “Sportnota 
2013 t/m 2016 – Visie Sportpark Duintjesveld” voorlopig vast-
gesteld en vrij gegeven voor inspraak. In de Sportnota wordt 
de visie van het gemeentebestuur beschreven met betrekking 
tot Sportpark Duintjesveld voor de periode 2013 t/m 2016. Deze 
visie heeft onder andere betrekking op het beheer, onderhoud 
en de bezetting van de accommodaties en samenwerking 
tussen de sportverenigingen. De inspraakperiode start op 13 
maart 2013 en loopt tot en met 24 april 2013. Uw reactie op de 
sportnota kunt u uiterlijk sturen tot 25 april aanstaande naar 
het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, 
postbus 2, 2040 AA in Zandvoort. De Sportnota is in te zien via 
de website van de gemeente: www.zandvoort.nl.

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen
In de vergadering van 12 maart 2013 heeft de gemeenteraad van 
Zandvoort de Verordening gemeentelijke basisregistratie per-
sonen Zandvoort 2013 vastgesteld. Hierin is de verstrekking van 
persoonsgegevens vanuit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA) geregeld. De verordening treedt in 
werking op 22 maart 2013 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie 
in het raadhuis. Tegelijkertijd wordt de Verordening gemeente-
lijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 ingetrokken.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Kerkstraat 17, plaatsen terrasschotten, ingekomen 07 maart 
2013, 2013-VV-025.
- Strandafgang Barnaart 25, wijzigen bergruimten en toiletge-
bouw, ingekomen 13 maart 2013, 2013-VV-026.
- Badhuisplein 2, renovatie hotel, ingekomen 14 maart 2013, 
2013-VV-027.

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Badhuisplein 2, brandveilig gebruik hotel, ingekomen 14 maart 
2013, 2013-VV-028.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donder  dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar 
de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

   U kunt zelf uw afspraak inplannen 
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van 
de gemeente aan de oranje button met het kalendertje 
erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een 
afspraak maken aan de balie of bij de receptie.
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Meisjesteam Nederland U17 kan zich 
niet meer kwalificeren voor EK

Racetrucks terug op Circuit Park Zandvoort

Leuke clinic van basketbal legende

Het Nederlands voetbalelftal voor meisjes u17, met plaatsgenote Kelly Steen tegenwoor-
dig als eerste keepster, kan zich helaas niet meer plaatsen voor het komende EK in die 
klasse. Na twee verloren wedstrijden heeft Nederland geen kans meer.

Het is Promotion Truck-racing Holland (PTH) gelukt 'The 
Truckrace Battle' te programmeren tijdens de welbekende 
Paasraces, zaterdag 30 maart en maandag 1 april op Circuit 
Park Zandvoort. 'Let me entertain you', is het motto waar-
mee truckracing weer op de kaart wordt gezet in Nederland.Favoriet Duitsland won met 

5-1 en de gasten uit België 
waren met 3-0 te sterk voor 
het Nederlands elftal. Toch 
kijkt Wendy Steen terug op 
een goed toernooi, waarin 
nog één inhaalwedstrijd, te-

Truckracing is één van de 
drukst bezochte autosport-
evenementen in Europa. 
Sensationele races met prach-
tige trucks die over het circuit 

gen Denemarken, gespeeld 
moet worden. Wanneer deze 
wedstrijd gespeeld gaat 
worden maakt de UEFA later 
bekend. “Ik ben nu de vaste 
keepster en heb de beide 
wedstrijden gespeeld. Ook 

denderen als ware het karts 
zorgen voor spannende maar 
ook faire races die het publiek 
op de banken doen staan. In 
Nederland is de belangstel-

voetbal autosport

heb ik in deze week wel veel 
te doen gehad, heb ik lekker 
en goed kunnen spelen en 
het team ook kunnen red-
den voor nog grotere uitsla-
gen”, zegt de positief inge-
stelde Kelly.

ling de afgelopen jaren be-
hoorlijk teruggelopen door 
een gebrek aan races. Daar 
gaat nu dus verandering in 
komen. Naar verwachting 
zullen in het paasweekend 
20 teams acte de présence 
geven op Zandvoort. Naast 
Nederlandse teams zullen er 
ook deelnemers uit Duitsland, 
Zweden en België aan de start 
verschijnen.

Oud-NBA speler Henk 
Pieterse gaf vorige week een 
basketbal clinic in het Wim 
Gertenbach College. Op on-
navolgbare wijze wist deze 
reus de kinderen aan zich te 
binden. Mooi initiatief van 
Sportservice Heemstede/
Zandvoort.

(advertorial)

Zandvoort Actief! Een initiatief van, voor en door 
Zandvoortse inwoners en organisaties. Alle acti-
viteiten van Zandvoort Actief! staan in het teken 
van samenhang en de bewustwording van het ei-
gen beweeg- en voedingsgedrag. 

Een ander initiatief van Zandvoort Ac-
tief is het maandelijkse evenement de 
‘10.000 stappen van Zandvoort’. Het 
gaat hier om een wandelevenement dat 
de lengte heeft van circa 10.000 stappen 
en dat in ongeveer 2 uur afgelegd wordt. 
Het gaat hier echter niet om een snelle 
tijd neer te zetten maar om lekker in de 
natuur rond Zandvoort te wandelen met 
een groep gezellige mensen. 

Zandvoorter Barry Paap (40) 
is de begeleider die met de 
groep meeloopt. Hij heeft 
een CIOS-opleiding afge-
rond en kan goede advie-
zen geven over bijvoorbeeld 
looptraining, conditietrai-
ning, kleding en schoeisel. 
“Ik ben via diëtiste Adèle 
Schmidt in contact geko-
men met Steffen v.d. Pol, van 
Sportservice Heemstede/
Zandvoort, en die heeft mij 
gevraag om de maande-
lijkse wandeling te gaan 
begeleiden. Ik ben blij dat ik 
ja heb gezegd. Het is goed 
voor je lijf, goed om andere 
Zandvoorters te leren kennen 
en je ziet nog eens wat van 
de omgeving van Zandvoort”, 
zegt hij enthousiast.

De ‘10.000 stappen van 
Zandvoort’ zijn niet vol-
doende om een goede ba-
sisconditie op te bouwen 
maar het is een mooie ge-
legenheid om daartoe te ko-
men en men komt ook nog 
eens buiten; twee vliegen 
in één klap dus. Uiteraard 
heeft niet iedereen dezelf-
de basissnelheid maar Paap 
probeert het zo te regelen 
dat de groep bijeen blijft en 
zich niet verspreidt over een 
paar honderd meter. “Dat is 
wel zo gezellig”, zegt hij.

De wandeltocht wordt iede-
re maand georganiseerd be-
halve in de maand augustus 
in verband met vakanties. U 
kunt op de website www.

zandvoort-actief.nl de exac-
te datums vinden waarop er 
gewandeld wordt. Tevens 
kunt u zich daar aanmel-
den voor de eerstvolgende 
wandeltocht, die is op 21 
april. Overigens zijn er di-
verse routes uitgezet die 
allemaal aan bod komen 
en telkens een ander start-
punt zullen hebben. Zo zijn 
er routes langs het strand, 
door de duinen maar het 
zou ook zomaar een tocht 
door bijvoorbeeld het bin-
nencircuit kunnen zijn. En 
de kosten? Nihil, oftewel u 
kunt gratis meewandelen! 
Wel graag even aanmelden 
van tevoren. Dat kan via de 
website of telefonisch: 023-
5740116.

‘10.000 stappen van Zandvoort’

Nieuwe recordtijd in strandmarathon
Van de vanuit Scheveningen gestarte deelnemers aan de 
Scheveningen-Zandvoort marathon, bijna 400, kwamen de 
eersten net binnen de drie uur aan en vestigden daarmee een 
nieuw record. Matthijs van Scheien uit Rhenen was de eer-
ste die in 2 uur, 59 minuten en 51 seconden uitgeput aan de 
finishlijn ter hoogte van strandpaviljoen Republiek aan het 
Bloemendaalse strand arriveerde. Binnen een minuut of twee 
direct gevolgd door een jeugd estafetteteam uit Wageningen.

Het startschot werd precies 
om 11.00 uur in Scheveningen 
gegeven door algemeen di-
recteur van SOS Kinderdorpen 
Nederland, Margot Ende - van 
den Broek. Vanaf dat moment 
gingen alle lopers en estafet-
teteams gelijktijdig van start 
voor de meest vlakke en rech-
te marathon in de wereld. 

Begeleiding van lopers en 
teams was mogelijk met 
auto’s maar ook met moun-
tainbikes. Het strand was bij 
laag water redelijk goed be-
rijdbaar voor een geoefende 
fietser. Ook honden mochten 
meelopen, maar mochten 
hun baasjes niet voortrek-
ken. In 2011 heeft een loper de 

De laatste meters van winnaar Matthijs van Scheijen

hele marathon op blote voe-
ten afgelegd. Dit jaar hadden 
zelfs meerdere blote voeten-
lopers zich ingeschreven en 
behalve een kleine blaar liep 
dat goed af. 

De estafetteteams voor kin-
deren tot 12 jaar bestonden 
uit 8 lopers/loopsters waar-
van er steeds één een gedeel-
te van de marathon liep en de 
anderen per auto naar het 
volgende rustpunt vervoerd 
werden. Ook in Zandvoort 
was een rustpunt ingericht, 
bij paviljoen Vooges, waar 
drankjes, fruit en koek wer-
den uitgedeeld. 

In strandpaviljoen Republiek 
Bloemendaal werden uitein-
delijk de te winnen bekers 
uitgereikt. Voor de snelste 
vrouw, voor de snelste man, 
het snelste estafetteteam, 
duoloop, kinderenteam 
en blotevoetenlopers. Alle 
inkomsten kwamen ten 
goede aan het project SOS 
Kinderdorpen Nederland.
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Verpletterende nederlaag SV Zandvoort

Driebandenteam wint plaats in kwartfinale

Open dag Tennisclub Zandvoort 

Prima debuut op NK Indoor 
Afgelopen zaterdag is SV Zandvoort tegen een ongenadig pak slaag aan gelopen. Op eigen 
veld was het Amsterdamse AFC, dat voor aanvang een gelijk aantal punten had als Zand-
voort, veel te sterk voor onze plaatsgenoten. Dat het ‘slechts’ 0-8 werd, was te danken aan 
de goed keepende Boy de Vet.

Vorige week donderdag bereikte Oomstee 1 in een span-
nende thuiswedstrijd tegen het team van Martinibar een 
eindstand van 12-8. Belangrijke winstpunten die het team 
daardoor meteen al een plaats in de kwartfinale garan-
deert en ze zo een meestal slopende 1e ronde van die na-
competitie gewoon overslaan.

Tennisclub Zandvoort (TCZ) organiseert op 30 maart aan-
staande een open dag. Iedereen die eens gratis en geheel 
vrijblijvend een balletje wil slaan, is dan van 10.00 tot 15.00 
uur van harte welkom op tennispark De Glee, aan de Ken-
nemerweg 79. De Tennisschool Zandvoort geeft deze dag 
tussen 12.00 en 15.00 uur enkele korte clinics. Rackets en 
ballen zijn aanwezig, dus jong en oud kan op een laag-
drempelige manier kennis maken met de tennissport.

De Zandvoortse dressuuramazone Wendy Moore is tijdens 
finale van het KNHS Indoor Nederlands Kampioenschap 
met haar pony Joey als negende geëindigd in de klasse L2. 
Een behoorlijke prestatie gezien het feit dat ze pas ander-
half jaar aan wedstrijden deelneemt. 

Trainer Pieter Keur miste 
een paar basisspelers maar 
dat zou niet zo een verschil 
moeten kunnen maken. Deze 
zaterdag echter was dat wel 
het geval. De verdediging 
was zo lek als een zeef, het 
middenveld functioneerde 
niet naar behoren en ook de 
voorhoede zocht naarstig 
naar de goede weg. Het werd 
dus een regelrecht drama. 

Dat werd na rust nog er-
ger toen de doelpunten als 
rijpe appeltjes van de boom 
vielen. Aanvoerder De Vet 
probeerde zijn team te stu-

Henk v.d. Linden maakte 
afgelopen donderdag met 
twee sterk gespeelde partijen 
duidelijk dat team 1 er echt 
voor gaat. Volle winst in 16 
beurten en een gelijkspel in 
maar 13 beurten tegen Maik 

TCZ is een vereniging voor 
iedereen, van jong tot oud 
voor beginner tot topspeler. 
De club van circa 800 leden, 
is de grootste vereniging 
van Zandvoort voor sport, 
beweging, gezelligheid, lek-
ker eten en drinken en soci-

Na in februari als kampioen 
van Noord Holland geklas-
seerd te zijn voor het NK, 
mocht ze het nu opnemen 
tegen alle provinciale kam-
pioenen van Nederland. Na 
een wat ongelukkige loting 
moest ze als eerste starten in 
het Rabobank Hippisch cen-
trum in Utrecht. Moore reed 
een keurige proef en kreeg 
185 punten van het eerste 

ren maar dat werkte in het 
geheel niet. Splijtende pas-
ses waren allemaal voor de 
Amsterdammers, die speel-
den alsof er geen verdediging 
van Zandvoort stond. En als 
dan weer eens een AFC’er al-
leen voor De Vet stond had hij 
de hoek voor het uitzoeken. 
AFC trainer Wessel Colijn, 
oud-Z’75 trainer, wist niet 
wat zijn team overkwam. 

Het was niet de eerste gro-
te nederlaag tegen van de 
Zand voorters tegen AFC. De 
heen wedstrijd bij AFC was 
het al 8-1 geworden na een 

van Raasdorp van Martinibar 
geven aan dat er op hoog 
driebandenniveau wordt ge-
speeld. Jeroen van de Bos en 
Ton Hendriks wisten tegen 
Gé Smith en Henk de Vries 
ieder belangrijke wedstrijd-

ale contacten. Wekelijks zijn 
er zogenoemde racketoch-
tenden en –avonden, waar 
de nieuwe leden ook met 
de andere leden een balletje 
slaan en elkaar ontmoeten. 
Tevens organiseert de club 
leuke eendaagse toernooien 

jurylid en van het tweede ju-
rylid zelfs 188 punten. Helaas 
gaf het derde jurylid slechts 
170 punten en dat bracht 
haar eind gemiddelde op 
60.33%. Met die score bleef 
ze nog een tijdje vierde staan 
maar zakte daarna af naar de 
negende plaats. 

Wendy: “Ik ben erg teleur-
gesteld in de laatste jurybe-

voetbal

biljarten

tennis

paardensport

De vele reddingen van Boy de Vet konden een afgang niet voorkomen

Henk van de Linden

Wendy Moore tijdens het NK Indoor

chaotische wedstrijd. Het is 
te hopen dan Keur de neu-
zen weer één kant op kan 
krijgen want komende za-
terdag moet Zand v  oort naar 
Aalsmeer, dat op dit moment 
op de tweede plaats staat en 
afgelopen zaterdag met 0-4 
zegevierde bij OSV.

Overige uitslagen 2e klasse 
A: NFC – DVVA: 1-2; ZOB – 
Opperdoes: 1-2; Monnicken-
dam – AMVJ: 0-2 en WV-
HEDW – Overbos 5-3. De 
wedstrijd HBOK – Haarlem/
Kennemerland werd afge-
last.

punten te veroveren. De 12-8 
overwinning was dan ook 
geheel terecht. Voor team 1 
start de nacompetitiestrijd 
in de week van 15 april met 
het spelen in de kwart finale. 

Team 2
Maandag 11 maart moest 
team 2 het in hun laatste 
uitwedstrijd opnemen tegen 
het sterke Barbiertje 1. Louis 
v.d. Mije tegen Jan Sengers 
jr. en Dick Pronk spelend te-
gen Hans van Egmond wis-
ten ieder nog 3 wedstrijd-
punten binnen te halen. Eef 
Severijnse was met twee 
overwinningen te sterk voor 
derde man Edwin Ariesen. De 
eindstand werd 13-7. Met een 
7e plaats in de poule komt dit 
team dit jaar helaas niet in 
aanmerking voor het spelen 
van de nacompetitie. 

en clubkampioenschappen 
waaraan op elk niveau kan 
worden meegedaan. Maar 
ook op top niveau wordt er 
gespeeld bij TCZ. Zo speelt 
het eerste gemengde zondag 
team mee in de landelijke 
eredivisie. Een belevenis om 
naar te gaan kijken. 

De open dag worden mede 
georganiseerd door de 
Koninklijke Nederlandse 
Lawn Tennis Bond (KNLTB) 
samen met TCZ. Meer infor-
matie vindt u op de website 
www.opentennisdagen.nl en 
www.tc-zandvoort.nl. 

oordeling, ik heb voor mijn 
gevoel echt een hele goede 
proef gereden. Toch was ik 
heel blij natuurlijk om hier 
mee te mogen doen, maar ik 
had na de proef echt een ge-
voel dat er een podiumplaats 
in zat. Dat is helaas niet ge-
lukt”. Toch mag ze zeer trots 
zijn op dit resultaat. Nadat 
ze vorig jaar is gaan deelne-
men aan dressuursport wed-
strijden, werd ze afgelopen 
zomer meteen tweede van 
Noord-Holland. Daarna heeft 
ze zesentwintig keer gewon-
nen en is ze opgenomen door 
het HTC (hippische talenten 
centrum). Ze vloog echt door 
de diverse dressuurklassen 
heen. In februari werd ze 
kampioen van Noord Holland 
L2 waardoor ze naar het NK 
mocht. Komend weekend 
start ze in Alkmaar voor haar 
eerste wedstrijd in de hogere 
M1 klasse en gaat ze trainen 
om te proberen zich te klas-
seren voor het NK Hippiade 
outdoor, dat in de zomer 
wordt gehouden in Ermelo.
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Benauwde winst voor ZHCHandbaldames zijn kampioen!

Ervaren team van The Lions blijft maar winnen

De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub hebben zon-
dag in Amsterdam tegen het zesde team van Westerpark 
een krappe overwinning geboekt. Na een ruststand van 1-1 
werd het uiteindelijk ternauwernood een 2-3 overwinning 
voor de Zandvoortse hockeysters.

De handbalsters van ZSC zijn in eigen huis kampioen geworden van de 3e Klasse C. In een 
chaotische maar spannende wedstrijd trokken onze plaatsgenoten, na een ruststand van 
6-7, met 13-12 aan het langste eind. De doelstelling die coach Djurre Boukes zich aan het 
begin van de competitie voor ogen had, is daarmee werkelijkheid geworden.

Ook afgelopen weekend trok Lions aan het langste eind. 
In de Korver Sporthal was het het Amsterdamse Club 2000 
dat op een nederlaag werd getrakteerd. Na vier keer tien 
minuten stond er een 75-50 eindstand op het scorebord. 

De Zandvoortse dames 
moesten al vroeg spelen 
en dat was waarschijnlijk 
het heikele punt. Ook was 
het team niet volledig, na 
een aantal afmeldingen op 
het laatste moment, waar-
door ze met exact 11 dames 
naar Amsterdam afreisden. 
Aangezien keepster Tessa 
Keur ook niet aanwezig kon 
zijn, hees Judith van Delft zich 
in het keeperspak en deed 
ze haar werk zeer kundig. 
“Hoewel de wedstrijd cha-
otischer was dan zou moe-
ten, konden we toch redelijk 
de rust bewaren en hadden 
we zeker kansen”, aldus aan-
voerster Nathalie Huisman. 
De tweede helft was echter 
voor Zandvoort en na twee 

Voor aanvang van de wed-
strijd stonden de reserves 
van NEA uit Ouderkerk aan 
de Amstel op gelijke hoogte 
maar had Zandvoort een 
wedstrijd minder gespeeld. 
Als er dus in Zandvoort door 
ZSC gewonnen zou worden, 
zou ZSC kampioen zijn.

Een ongemeen spannende 
wedstrijd ontstond er van 

Basisspelers Sander Verboom 
en Maurice Fiekerst wa-
ren er niet bij, maar Philip 
Prins was weer terug na een 
zware achillespeesblessure. 

doelpunten van goalgetter 
Julia Buchel en één van Esther 
Boot konden onze plaatsge-
noten toch nog de volle pun-
ten mee naar huis nemen. 
“Eigenlijk was het geen leuke 
wedstrijd om te spelen. De 
clubscheidsrechters floten 
niet best, maar dat ze 5 minu-
ten te vroeg affloten vonden 
wij dan weer niet zo erg”, zei 
Huisman na afloop.

Komende week moet ZHC 
uit spelen tegen Athena in 
Amsterdam, maar omdat 
er dan de Runner's World 
Zandvoort Circuit Run wordt 
georganiseerd en er een aan-
tal van de dames meelopen, 
is het de vraag of die wed-
strijd doorgaat.

meet af aan. In de eerste 15 
minuten bouwde Zandvoort 
steeds een voorsprong op 
maar telkens kwam NEA weer 
terug. Vlak voor rust wisten 
de Ouderkerkse dames ech-
ter een punt voor te komen 
en die bleef tot aan de rust 
staan, 6-7.

Na rust was het stuivertje 
wisselen, al duurde het lang 

De uitwedstrijd tegen de 
Amsterdammers werd door 
Lions ruim gewonnen, maar 
aangezien de teambezetting 
bij Club 2000 van week tot 

hockeyhandbal

basketbal

voordat het eerste doelpunt 
na rust aangetekend kon wor-
den. Als NEA scoorde, wisten 
onze Zandvoortse dames ook 
weer het net te vinden en 
andersom. Zandvoort kwam 
zelfs halverwege de tweede 
helft op twee punten achter-
stand, maar de dames waren 
mentaal dermate sterk dat ze 
die achterstand weer goed 
konden maken en zelfs om 

week nogal verschillend kan 
zijn is het altijd afwachten 
hoe, wat en wie. Dit keer stond 
er een vrij jong team in de 
sporthal dat graag wilde ren-
nen. “Het was een snel, jong 
team met iets minder lengte 
dan onze ploeg heeft. Onze 
tactiek was dan ook om de 
snelheid bij de tegenstander 
er uit te halen en in de aanval 
zoveel mogelijk de lange men-
sen gebruiken”, zei woord-
voerder Robert ten Pierik na 
afloop. En zo geschiedde. 
Blijkbaar hadden de gasten 
van Lions dit al verwacht. Dit 
bleek door het eerste kwart 
vooral te focussen, in hun ver-
dediging, op de lange mannen 
van Zandvoort. Maar door dit 
te doen, kwam er ruimte open 
voor de schutters. Ten Pierik 

adverteerders

Greeven, Makelaardij o.g.
Haar
Kroon Mode
La Bonbonnière 
Lunchbreek 
Naturana Mode C.V.
Onel Window Dressings 
ONS paviljoen 11
Orbit Bloemendaal
Paviljoen Jeroen
Pluspunt
Restaurant EVI
Shanna's Shoe Repair 

& Leatherwear
Sheila's Koffie  

& Broodjeshuis
Slinger Optiek
Sopro Nederland BV
Tand Prothese Zandvoort
Tennisclub Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf
Zorgbalans

Administratiekantoor  
K. Willemse

Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bad Zuid Zandvoort
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst  

Jef & Henk Bluijs
Bouwkundig Tekenburo  

1 lijn
Bruna 
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Corry's Kaashoek
De Haven van Zandvoort
De Klussenier Willem Punt
De Seniorenvereniging  

Zandvoort 
Dobey Zandvoort 
Dorsman Assurantiën
Exprom

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

De handbalsters van ZSC zijn de trotse kampioen in de zaal

Ron van der Meij was goed voor 29 punten

konden buigen naar een voor-
sprong van twee punten, met 
nog twee minuten op de klok. 

Wat er in die laatste twee mi-
nuten allemaal gebeurde, tart 
het onwaarschijnlijke. NEA 
kon een nakende nederlaag 
kennelijk niet bolwerken en 
verviel in onsportief gedrag. 
Zelfs zo erg dat er een ambu-
lance gebeld moest worden 
omdat een speelster aangaf 
dermate hard te zijn aange-
pakt dat ze als bewusteloos 
bleef liggen. Toen echter de 
nooddienst gebeld was, kon 
ze ineens weer opstaan en 
lopen maar toen was het 
voor de gasten al te laat. De 
door de arbiters toegekende 
strafworp werd weliswaar 
benut maar in de resterende 
acht seconden tot het eind-
signaal liet ZSC zich de kaas 
niet meer van het brood 
eten. Een terecht en dik ver-
diend kampioenschap kon 
gevierd worden! Namens 
de Zandvoortse Courant van 
harte gefeliciteerd met dit 
prachtige resultaat!

schoot er daardoor 7 punten 
in, in het eerste kwart.

“Club 2000 besloot daarna 
ook op onze schutters te fo-
cussen en daardoor konden 
wij ons originele plan weer pri-
ma toepassen. Passes op Ron 
v.d. Meij en Niels Crabbendam 
die gretig scoorden, en tel 
daarbij op dat Bart v.d. Storm 
heerlijk stond te schieten en 
we kwamen uit op een ruime 
overwinning van 75-50, na een 
ruststand van 28-17”, aldus Ten 
Pierik. Topscorers Lions: Ron 
v.d. Meij 29; Niels Crabbendam 
20 en Bart van der Storm 13 
punten. De eerstvolgende 
wedstrijd van Lions is pas op 
6 april, als de reserves van de 
buren uit Overveen, KTC, naar 
Zandvoort komen. 
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Circuitrun 2013
viel reuze mee

‘De helft van het 
parcours hadden 
ze windje mee’

De Mannetjes

Op vrijdag 29 maart en maandag 1 april 
is het gemeentehuis gesloten vanwege 

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag. 
Gemeente Zandvoort

Het echtpaar Joop Zwerver – Henriëtte Boersma herdacht 
vorige week donderdag dat zij 60 jaar geleden in het hu-
welijksbootje zijn gestapt. De bruidegom is de meer dan 
bekende huisarts Joop Zwerver (86) die, toen hij stopte in 
1990, 32 jaar in Zandvoort een praktijk heeft gehad. Zijn 
bruid is de uit Franeker afkomstige Henriëtte Boersma 
(88) die hij in de collegebanken in Amsterdam heeft leren 
kennen. En natuurlijk werd het bruidspaar door het Zand-
voortse burgemeestersechtpaar gefeliciteerd.

Zondag zagen we ze allemaal weer voorbijkomen. Op het 
strand, de boulevard en in het centrum van Zandvoort lie-
pen bijna 13.000 atleten die aan de Runner's World Zand-
voort Circuit Run deelnamen. Sportief maar wel lekker 
warm gekleed en rode wangen van de ijskoude wind. Voor 
de honderden supporters was het een beetje afzien maar 
dat is elke Nederlander en Zandvoorter nu wel bekend. 

Bruidspaar Henriëtte en Joop Zwerver

Ondanks de kou werden de lopers toch aangemoedigd in het dorp

De heer Zwerver, geboren 
in Amsterdam West, was 
op slag verliefd toen hij zijn 
Henriëtte voor het eerst 
zag. Het stel is in Franeker 
getrouwd, waar de bruide

Traditioneel stormden de 
lopers enthousiast over het 
Gasthuisplein, door de Halte
straat en via de Zee straat en 
Burgemeester van Alphen
straat weer terug naar het 
circuit. Onderweg werden 
ze luid aangemoedigd door 
het publiek, helaas minder 
dan vorig jaar, dat de loop en 
haar deelnemers beslist niet 
liet vallen. 

Bij het Raadhuisplein was 
door Le Champion ter 

gom militair arts werd. Later 
kwam hij in Alkmaar in een 
ziekenhuis terecht en toen hij 
las dat de praktijk van dokter 
Van der Meer in Zandvoort 
te koop was, hebben ze de 

hoogte van het busstation 
de finish ingericht voor de 
fietsers van de Omloop van 
Zandvoort. Ook die genoten 
van de sfeer en toch wel uit
gelatenheid van de vele toe
schouwers. Voor de kleintjes 
was er op het Raadhuisplein 
een groot springkussen op
gesteld waarvoor nog aardig 

knoop doorgehakt en zijn ze 
naar Zandvoort verhuisd. 

Mevrouw ZwerverBoersma 
werd de doktersassistente 
van haar man. Heimwee 
dreef haar vaak terug naar 
Friesland maar ze bleven wel 
in Zandvoort wonen. Het 
echtpaar kreeg drie kinderen: 
Carolien, Minze en Feico. De 
laatste heeft de voetsporen 
van zijn vader gevolgd en is 
eveneens arts geworden.

Dokter Zwerver heeft veel 
voor Zandvoort betekend. 
Zo is hij jarenlang de arts 
van de reddingsbrigade ZRB 
geweest en heeft hij EHBO
lessen verzorgd. Voor zijn 
werk voor de ZRB is hij on
derscheiden en benoemd 
tot erelid van de vereniging. 
Ook is hij huisartsopleider 
geweest. Regelmatig komt 
de heer Zwerver ‘oude’ pa
tiënten tegen die hem nog 
allemaal groeten. Ook komt 
het wel voor dat iemand zegt: 
“Kent u mij nog? U hebt mij 
‘gehaald’.” Dan moet hij la
chen want wie herkent een 
baby van circa 50 centimeter 
in een volwassene?

Diamanten jubileum 
voor echtpaar Zwerver

Dorpsfeest werd een koud kunstje

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Het concert van 
ROBBIE WILLIAMS 

is uitverkocht!
SEA OPTIEK heeft 
nog KAARTEN!!!!

Koop nu een zonnebril bij 
SEA OPTIEK en WIN 2 kaarten 

t.w.v. € 195,-!!!!!
Graag tot ziens bij SEA OPTIEK!

Zomertijd
zondag 31 maart

Let op! Voor horeca geldt: 05.00       06.00
02.00 03.00

Samen sterker. 
Dat is het 
idee van 
coöperatief 
bankieren.

veel belangstelling bestond. 
In de Haltestraat helaas geen 
spinning van Kenamju bij 
café Neuf, door de kou was 
het niet mogelijk om zon
der onderkoeling te ‘spinnen’ 
volgens Marcel van Rhee van 
Kenamju. Een grote schare 
fans en de muziekband de 
Muggenblazers zorgden toch 
voor een gezellige en muzika
le ondersteuning. Ook bij de 
Lamstrael en Laurel & Hardy, 
dit weekend de ‘thuisloca
tie’ van de Rotary Zandvoort, 
was veel reuring. Met DJ Wim 
Mendel buiten op een podi
um werden de vele deelne
mers nog een hart onder de 
riem gestoken om de laatste 
paar kilometers terug naar 
het circuit in te zetten. 

Een compliment moet zeker 
uitgaan naar de vele, vele 
Zandvoortse vrijwilligers en 
naar de organisatie van dit 
megaevenement. Of het nu 
een glaasje verfrissing was of 
stukjes sinaasappel, ze ston
den langs de kant en boden 
het alle deelnemers aan. 
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waterstanden

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.

Zalmtartaar met crème fraiche, dille en kappertjes
of

Pastrami met rode pestomayonaise
❖

Kabeljauwfilet met pikante Provençaalse saus
of

Ossenhaas medaillons met een saus 
van champignons en cognacs

of
Paprika gevuld met groenten ragout 

van spinazie en ricotta
❖

Mangoparfait

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Tot ons groot verdriet is plotseling,  
op haar 87-ste verjaardag, 

overleden mijn onvergetelijke, kleurrijke vrouw,  
onze moeder, schoonmoeder en oma

Albertje Keislair - ten Wolde

Ab

 ô Zwolle,  † Zandvoort,
 20 maart 1926  20 maart 2013

 Zandvoort: G.W.A. Keislair
 
  Willem en Saskia
   Steven, Marjolein, Anne  
  Joop en Reina
   Daphne, Alexander  
  Fons en Marion
   Ricardo, Monica, Roxanne  
  Maarten en Iris  
  Dineke en Frans
   Maarten, Natasja

Correspondentieadres:
G.W.A. Keislair
Kostverlorenstraat 99
2042 PE Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Spotlight

Lieve pa en ma, opa en oma

Gefeliciteerd met jullie 
50 jarig huwelijk

Dikke kus
Menno, Mireille, Nobbie, Twanny, Brenda, 

Ruud, Nathalie, Paul, Macha, Meho en Richelle

Tel: 023-5735002
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

De enige sCHOenMAKeR
van Zandvoort is

te vinden op:
gROte KROCHt 23

burgerlijke stand
9 maart - 22 maart 2013

Geboren:
Linn Jolie, dochter van: Koper, Alex en: de Visser, Evelien Malou
Bodhi, zoon van: Jongenelen, Paul Hendrikus Nicolaas en: 
Bruining, Maaike
Per Gerard Ebko, zoon van: Douma, Arnout en: Rinsma, Natasja 
Caroline
Damian, zoon van: Prins, Robert Johan en: Hajducka, Anna Marta
Parsa, zoon van: Shekoohifard, Ebrahim en: Suleimani, Zahra
Maura Rive, dochter van: van der Vos, Gerben Kasper en: 
Hutschemaekers, Istra Ine Corné

Ondertrouwd:
d’Hont, Gudo en: Super, Angelique
Velthuis, Raymond en: Pollé, Maaike

Overleden:
Zonneveld, geb. Klaasen, Nellij Leonarda Marie, oud 98 jaar 
Koning, geb. Veldt, Catharina Cornelia Maria, oud 66 jaar
Van Duijn, Jan, oud 87 jaar
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circuit run

column

….krijgen we een witte Pasen. 
Handig als je de geverfde eie
ren in de sneeuw verstopt, dan 
vallen ze meteen op. Pasen is 
van origine een natuurfeest. 
Bevrijding van de barre winter 
en begin van zonnige dagen. 
Nou dan is Pasen 2013 een uit
zondering!
Wie kent het gezegde niet, 
op je paasbest lopen. Ik weet 
nog dat ik voor Pasen nieu
we schoenen mocht kopen. 
Wat een feest. Ik wilde dol
graag zwarte lakschoenen. 
Mijn moeder ging na lang 
zeuren overstag. Trots liep ik 
met Pasen te flaneren met 
mijn aanwinst. Weken later 
zaten in mijn schoenen alle
maal barsten. Hoe goed mijn 
moeder ze ook met slaolie 
insmeerde, de barsten ble
ven. Terug naar de winkel. 
Mijn kordate moeder kreeg 
het voor elkaar dat ik nieuwe 
kreeg. Maar ook deze barstten 
weer aan alle kanten. Moraal 
van het verhaal? Ik heb ze 
tot het bittere eind moeten 
dragen; ik was wel voorgoed 
genezen om mijn zin door te 
drijven. 
Een van de vele herinnering 
aan Pasen is ook dat het huis 
van boven naar beneden werd 
schoongemaakt. Immers de 
badgasten zouden dan ko
men dus moest alles fris en 
fruitig zijn. Wat een heisa! Er 
lag een lange loper met ko
peren roetjes op de trap. Het 
was altijd een gedoe om dat 
kreng te kloppen. Met veel 
gesjouw werd het over een 
muurtje gelegd om er met de 
mattenklopper flink op los te 
rossen. Ooit wilde mijn doch
ter op haar trap ook een loper. 
Ik heb haar, na mijn verhaal, 
kunnen overtuigen: haar trap 
werd geschilderd.
Herinneringen horen bij het 
leven, daarom smul ik zo van 
een pagina op Facebook ge
naamd ‘Je mag je Zandvoorter 
voelen als…’. Duizenden men
sen van overal vandaan rea
geren. Als het echt een 
witte Pasen wordt, is er 
genoeg tijd om dit te 
gaan lezen. Beslist een 
aanrader! N
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cartoon - Hans van Pelt

Volgens mij….

Evenementenagenda

29	 L.A.	The	Voices	-	Friday Night Out. Holland Casino, 
 aanvang 21.00 uur

30	 Caribbean	Party	-	met live muziek. Café Oomstee, 
 aanvang 21.00 uur

31	 Jazz	Matinee	-	De Flowertown Jazzband. 
 Café Oomstee, aanvang 15.00 uur

1	 Paasraces	-	Circuit Park Zandvoort

2	 Cinema	Nostalgie	-	Film: The odd couple (1968). 
 Circus Zandvoort, aanvang 13.00 uur

3	 Poppentheater	-	Zandvoorts Museum, 15.00-15.30 uur

5	 Jazz	Jam	sessie	-	o.l.v. Arthur Heuwekemeijer. 
 Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

_ maart	a maart ^	

^ april	_ april a	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
28 mrt  t/m  03 apr

TED & DE SCHAT VAN DE MUMMIE (3D / NL)
VR-ZA-ZO-MA-WO om 12.45 uur 

ZAMBEZIA: de verborgen vogelstad (3D / NL)
VR-ZA-ZO-MA-WO om 14.30 uur 

OZ, THE GREAT AND POWERFUL (3D)
VR-ZA-ZO-MA-WO om 16.30 uur 
DO t/m DI om 19.00 uur

VERLIEFD OP IBIZA
DO t/m DI om 21.30 uur

CINEMA NOSTALGIE:
THE ODD COUPLE - DI om 13.30 uur

FILMCLUB:
THE SESSIONS - WO om 19.30 uur 

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

Facebookpagina leidt tot groot feest

Voortgang Entree van Zandvoort 

De nieuwste Zandvoort hype op internet is de Facebookpagina ‘Je voelt je Zandvoorter 
als……’. Deze pagina, geïnitieerd door Raymond van Duyn, heeft in slechts een paar dagen 
tijd bijna 3.000 (!) zeer actieve volgers gekregen, die dagelijks hun herinneringen delen.

Komende dinsdag is er weer een vergadering van gemeenteraad-Informatie. Op de agen-
da staat een aantal belangrijke punten, zoals een krediet voor de fase 2 van de Entree van 
Zandvoort, het Deltaplan Verblijfstoerisme, de beperking van de kosten huishoudelijke 
hulp WMO, de visie op de Algemene Begraafplaats en ‘last-but-not-least’ het proces om 
de diverse parkeerregimes in te voeren.

De pagina is bedoeld voor 
iedereen die Zandvoort een 
goed hart toedraagt. Vooral 
herinneringen aan vervlogen 
tijden en foto’s uit die tijd 
worden met bakken tege
lijk aan het internet toever
trouwd. Twee van de vaste 
volgers hebben nu het idee 
opgevat om een ‘reünie’ te 
organiseren. Dat zal gaan 
gebeuren op zaterdag 13 april 
bij Beach Club Tien. Alle leden 
zijn daar vanaf 15.00 uur van 
harte welkom, maar er zijn 
wel wat restricties. Zo moet 
men lid zijn van de Facebook 
pagina, moet men zich kun

De Entree van Zandvoort be
helst het stationsgebied en 
het Palaceplein. Hiervoor is 
een projectorganisatie be
zig met planontwikkeling, 
waarvan een groot deel door 
de provincie NoordHolland 
wordt gesubsidieerd. Dit 
advies behelst de afronding 
van fase 1 (verkenningen, 
inhaalslag) en het plan van 
aanpak voor fase 2 (opstel
len ontwikkelstrategie). 
Tijdens fase 2 worden onder 
andere de stedenbouwkun
dige kaders opgesteld. Als 
onderdeel van fase 2 wordt 
een stimuleringsprogramma 
voorgesteld alsmede een 
actief communicatieproces. 
De gemeente denkt circa  
€ 75.000 nodig te hebben 
om door te kunnen gaan met 
de ontwikkeling.

In het Deltaplan Verblijfs
toerisme Zandvoort aan Zee 
staan voorstellen voor maat
regelen om het toerisme te 
stimuleren, met de nadruk 
op het verblijfstoerisme. Uit 

nen legitimeren en wordt het 
lidmaatschap gecontroleerd. 
Er kunnen maximaal 500 
leden bij Beach Club Tien 
worden toegelaten en om de 
geschiedenis van ‘Haren’ niet 
te herhalen zal er bij meer be
langstelling worden uitgewe
ken naar een extra locatie.

Oud-barkeepers
De organisatie is nog op zoek 
naar oudbarkeepers uit de 
populaire cafés/dancings 
uit vervlogen tijden die in 
toerbeurten voor de drank 
willen zorgen. Ook zijn oude 
foto’s meer dan welkom. 

de analyse in het Deltaplan 
blijkt dat het toeristisch 
product Zandvoort aan Zee 
op meerdere vlakken verbe
tering behoeft. Het aantal 
overnachtingen loopt bij
voorbeeld nog steeds te
rug. Diverse acties en deel
projecten zijn sindsdien 
gestart. Momenteel wordt 
in samenwerking met het 
bedrijfsleven een Retail en 
horecavisie en een Nota 
Verblijfsaccommodaties op
gesteld. Voor de jaren 2013 en 
2014 staat een jaarlijks bud
get van € 106.280 geraamd 
voor de uitvoering van het 
Deltaplan Verblijfstoerisme. 
De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met het Toeristisch 
Beleidsplan Zandvoort aan 
Zee inclusief de wijzigin
gen zoals voorgesteld in de 
Reactienota.

De kosten van de huishoude
lijke hulp als individuele voor
ziening volgens de WMO zijn 
voor de gemeente de afgelo
pen jaren gestaag gestegen. 

Oudbarkeepers kunnen zich, 
via Facebook, aanmelden bij 
Michel Konings en Ferry van 
Rhee.

Kosten? 
Simpel: iedereen betaalt zijn 
eigen consumpties. Er is al be
sloten dat een gedeelte van de 
opbrengst naar een goed doel 
gaat: Stichting Kinderwens! 
Aanmelden voor de reünie, 
uiteraard ook via Facebook, is 
meer dan gewenst in verband 
met het goed begeleiden 
van de opkomst en het tijdig 
maatregelen kunnen nemen 
indien nodig. 

Na de nieuwe aanbesteding is 
ervoor gekozen een minimaal 
uurtarief te hanteren. De in
dexering en de gestage groei 
van het aantal gebruikers is 
debet aan de overschrijding 
op de begrote budgetten de 
afgelopen jaren. De grootste 
impact is toe te schrijven aan 
de verlaging van de rijksuitke
ring aan gemeenten in 2007: 
voor Zandvoort kwam dat 
ruwweg uit op € 200.000 op 
jaarbasis. Er is een dringende 
noodzaak ontstaan om de 
kostenstijgingen te beperken 
en bij voorkeur de jaarlijkse 
kosten te verlagen. Daartoe 
doet het college twee voor
stellen.

Meer informatie over de ge
agendeerde onderwerpen 
vindt u op de gemeentelijke 
website. De vergadering 
gemeenteraadInformatie is 
in de raadszaal van het raad
huis en begint om 20.00 uur. 
De entree is via de trappen op 
het Raadhuisplein en de deur 
gaat om 19.30 uur open.
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Witte donderdag
Protestantse gem. Zandvoort
19.00 uur dr. T.G. van der Linden

Goede vrijdag
Protestantse gem. Zandvoort 
17.00 uur dr. T.G. van der Linden
RK Parochie St. Agatha  10.00 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus  15.00 uur diaken J. Belt

Paaswake (zaterdag)
RK Parochie St. Agatha  22.30 uur pastoor M. Wagemaker 
RK Parochie Antonius & Paulus  20.00 uur pastor L. Rave

Eerste Paasdag (zondag)
Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
RK Parochie St. Agatha  10.30 uur pastoor M. Wagemaker
RK Parochie Antonius & Paulus  10.30 uur pastor D. Duijves

Evangelische gemeente "Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisavan Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B  www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - pasen

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

t/m 12 jr.

”Goed geregeld”
UITZENDBUREAU ZANDVOORT

Meld je in 2 minuten aan
- Uitzenden
- Payroll
- Detachering
- Werving & Selectie

Rob Duijn 06-52014060
infojob2go@gmail.com
BinTang B.V. 

  www.job2go.nl

KUNT U MIJ MISSCHIEN HELPEN... 

...MET HET UITBREIDEN VAN MIJN 
VERZAMELING GRAND PRIX ARTIKELEN?
Als fervent verzamelaar van alles wat met de Grand Prix 
te maken heeft die vroeger op het circuit van Zandvoort 
verreden zijn, zou ik graag een beroep willen doen op 
mijn mede inwoners uit Zandvoort. Als u misschien  
(net als ik trouwens) heeft staan kijken bij garage Davids, 
of garage Kooyman om maar iets te kunnen zien van de 
mooie race-auto’s of om een handtekening te vragen 
aan de coureurs. Als dat het geval is geweest, dan kunt 
u mij misschien behulpzaam zijn met het uitbreiden van 
mijn verzameling.

Ik ben speciaal geïnteresseerd in o.a. de volgende artikelen:
  Handtekeningen van Grand Prix coureurs 
     (1948-1985 met extra aandacht voor de 1e jaren)
  Programmaboekjes van de Grand Prix
  Posters, toegangskaarten
  Uw eigen gemaakte foto’s van de Grand Prix
  Zgn. Rijders- en helpers armbanden
  Oude plakboeken etc.

Als u voor mij eens een kijkje zou willen nemen in oude 
dozen op uw zolder of in uw boekenkast en daar misschien 
één van bovenstaande artikelen tegenkomt, dan kunt u  
mij daar een groot plezier mee doen. Dit alles natuurlijk 
onder het motto NIETS VOOR NIETS !!
Ik wacht in spanning op uw reactie en zeg u op voorhand 
hartelijk dank voor de moeite die u voor mij wilt doen.  
Ik ben er van overtuigd, dat er in Zandvoort nog heel 
veel moet liggen waarmee ik mijn collectie verder zou  
kunnen uitbreiden. 

Peter Kanger: 023-5716713 – email: kangeroe@xs4all.nl

Mannen
van Zandvoort

Bedankt!
Mocht u de inloopavond 

gemist hebben?
Dan bent u alsnog van 

harte welkom op de 
dinsdagavond 

vanaf 20.00 uur.

www.zandvoortsmannenkoor.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

Paas-bolletjes, Paas-bakjes of
sfeervolle bloemetjes met Pasen.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023  57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06  434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06  144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023  57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06  113 91 478 • www.zvoverspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.371 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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I Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

29

S
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

en 1 mei kunt u via poppen
theaterrekreade@hotmail.
com nog plaatsen reserve
ren. De voorstellingen in het 
Zandvoorts Museum begin
nen om 15.00 uur.

Goede Vrijdag bank
Van oudsher zijn alle 
Nederlandse banken op 
Goede Vrijdag gesloten. Bij 
de ABN/Amro bank Zand
voort hebben ze echter 
besloten deze dag gewoon 
open te zijn. Na overleg 
met het districtskantoor 
is mede hiertoe besloten 
omdat men vindt dat het 
in deze tijd past. 

Filmcrew Van God Los

Maandag was de Praktijk 
voor Integrale Geneeskunde 
Zandvoortselaan (praktijk 
van Tom de Jong en Adèle 
Schmidt) het decor voor 
de televisieserie Van God 
Los. Voor het opnemen van 
een dokterscene, werden 
de praktijk en wachtruim
te tijdelijk veranderd van 
huiselijke sfeer naar een 
klinische setting. Er is 2 uur 
lang gefilmd, maar met alle 
voorbereiding erbij is de 16 
man tellende crew toch 5 
uur bezig geweest. En dan 
te bedenken dat er slechts 
2 minuten overblijft in de 
serie, die vanaf het najaar 
op TV te zien zal zijn. Adèle 
Schmidt vond het al met al 
een leuke ervaring. 

Bennoheim 
origineelst versierd

Traditiegetrouw heeft Le 
Champion, de organisator 
van het afgelopen sportieve 
weekend in Zandvoort, een 
origineelst versierd huis 
langs de routes van de 
‘30 van Zandvoort’ en de 
Runner's World Zandvoort 
Circuit Run uitgekozen. 
Op de zaterdag van de ‘30 
van Zandvoort’ werd dat 
appartementengebouw 
Bennoheim op de hoek van 
de Kostverlorenstraat en de 
Koninginneweg. Bewoner 
en animator Klaas Koper 
maakte zijn medebewoners 
enthousiast en zo kon het 
zijn dat hij zaterdagmiddag 
de prijs in ontvangst mocht 
nemen. Burgemeester Niek 
Meijer overhandigde hem 
een oorkonde en de prijs 
die bestaat uit tegoedbon
nen van Grand Café XL aan 
het Kerkplein en café Neuf 
in de Haltestraat. Van harte 
gefeliciteerd.

Huldiging
Niet alleen Rie Molenaar en 
Hans Gansner zijn tijdens 
de toneelvoorstelling ge
huldigd vanwege hun 63 en 
61 jaar lidmaatschap bij de 
folklorevereniging de Wurf. 
Ook Bob Gansner is 60 jaar 
lid maar omdat Bob in het 
ziekenhuis ligt besloot het 
bestuur om hem te be
zoeken. Het bestuur was 
gekleed in Zandvoortse 
klederdracht en Bob ont
ving uit handen van Mieke 
Hollander de erepenning, 
hij was blij verrast. Bob ge
feliciteerd namens ieder
een en beterschap.

Om een goede watertoevoer bij regenbuien te verzekeren worden de trottoirkolken 
periodiek schoongemaakt. Dat water gaat voor verdere behande-
ling naar de Rioolwaterzuiveringsinstallatie en wordt uiteindelijk 
geloosd op open water. Mooi voorbeeld van het kringloopprincipe.

De gemeentelijke medewerkers worden tot hun schrik regelmatig 
geconfronteerd met allerlei stoffen die in het riool terecht zijn ge-
komen: motorolie, muurverf, aangekoekte cementresten en kilo’s 
samengeklonterd frituurvet. Voor wie het nog niet weet: Ook on-
der de grond willen we graag Zandvoort Schoon!? houden, toch?

ZANDVOORT SCHOON!? 
en het schoonhouden van de rioolputten

Witte Donderdag
De week in aanloop naar 

Pasen is, vanzelf
sprekend, erg be
langrijk voor de 
katholieke kerk. 
Daarbij mag ook 
de eucharistie 
(het ritueel van 
brood en wijn) 
niet ontbreken.
De eucharistie

viering mag alleen worden 
geleid door priesters dus 
niet door een diaken of pas
toraal werker zoals in het 
verleden wel eens gebeurde. 
Door een tekort aan pries
ters houden veel katholieke 
kerken de deuren gesloten 
op Witte Donderdag. Ook 
de Agathakerk heeft 
op Witte Donderdag 
geen dienst. Voor de 
viering van het Heilig 
Avondmaal op 28 maart 
kunt u in Zandvoort om 
19.00 uur terecht bij de 
Protestantse kerk aan 
het Kerkplein. 

Paastreintje
Oude tijden herle
ven want op eerste en 
tweede Paasdag rijdt 
het Paastreintje van 
11.00 uur tot 17.00 uur 
door Zandvoort. Het 
treintje brengt u langs di
verse plekken en stopt 
bij het Badhuisplein, het 
Raadhuisplein, het NS
station, Center Parcs Park 
Zandvoort aan zee, Circuit 
Park Zandvoort en langs de 
boulevard. Een leuke route 
van ongeveer 30 minuten 
kris kras door Zandvoort dus. 
Kosten: € 4 per persoon, kin
deren tot en met 12 jaar € 3 
p.p., 65+ € 3.

Poppenkast
Maaike Cappel, die de pop
penkastvoorstellingen in 
het Zandvoorts Museum 
organiseert, laat weten dat 
er nog twee voorstellingen 
zijn tot aan de zomerstop. 
Voor de woensdagen 3 april 

Gemeente Zandvoort

TV-kok Herman den Blijker zorgt voor herrie in de keuken

‘Herrie in de keuken’ 
bij Beachclub Take Five

Asfaltering Van Lennepweg uitgesteld 

Vorige week donderdag heeft Herman den Blijker, de TV-
kok van het RTL-programma ‘Herrie in de keuken’, zijn 
scepter gezwaaid in de keuken van Beachclub Take Five 
van uitbaters Ad en Monique Paap. Op een oproep van het 
ondernemerspaar had de redactie van het programma po-
sitief gereageerd. 

De kou van de laatste week heeft er voor gezorgd dat er 
vertraging is ontstaan bij de asfalterings- en belijnings-
werkzaamheden in de laatste fase op de Van Lennepweg. 
Dat meldde de gemeente op haar website.

door Joop van Nes jr.

De chef heeft twee dagen 
de puntjes op de spreek
woordelijk ‘i’ gezet en dat 
was tijdens het diner op de 
tweede dag duidelijk te mer
ken. Tevens heeft hij samen 
met de chefkok van Take 
Five een hele nieuwe kaart 
in elkaar gezet. Daarop staan 
allemaal gerechten die je op 

Aangezien de verwachting is 
dat tot na het komende week
end nog zou koud blijft, heeft 
de aannemer besloten om 
het werk, het aanleggen van 
de toplagen en het aanbren
gen van de belijning, uit te 

het strand moet kunnen 
verwachten. ‘Met kakelverse 
ingrediënten en voor ieder
een wat wils’, dat moet de 
slogan zijn. Ook de opmaak 
van de borden is aangepast: 
modern maar niet overdre
ven. Een puntje saus hier 
en likje salsa daar of een 
dobbelsteentje van het een 
of ander is voor sterren res
taurants, dat past niet bij dit 

strandrestaurant. Eerlijk en 
heerlijk eten is het voortaan 
bij Beachclub Take Five.

De directie had een aantal 
gourmets uitgenodigd om 
van de kunsten van Den 
Blijker te genieten en dat 
werd het ook; genieten met 
een hoofdletter ‘G’. Een zeer 
frisse en knapperige salade 
met allerlei lekkernijen ging 
vooraf aan een hoofdge
recht van op de huid gebak
ken kabeljauwfilet. Perfect 
gebakken en niet al te gaar, 
juist zoals het hoort. Daarbij 
werden geroosterde groen
ten geserveerd en een flu
welen aardappelpuree die 
bijzonder goed smaakte. De 
brownie van chocolade met 
lobbig geslagen room als 
dessert, maakte het diner 
compleet.

Het TVprogramma van 
‘Herrie in de keuken’ rondom 
Beachclub Take Five wordt 
uitgezonden op RTL4 op 21 
mei aanstaande. 

stellen tot na de paasdagen. 
De gevoelstemperatuur gaat 
overdag naar beneden en dat 
is voor het draaien van de as
faltdeklagen voor een rijbaan 
en een fietspad niet goed. 
Wel zal gedurende het paas

weekend het verkeer rich
ting Circuit Park Zandvoort 
gebruik kunnen maken van 
de rijbaan die er nu ligt. Het 
is aan te raden niet te snel 
te rijden omdat er nog geen 
lijnen zijn aangebracht. Na 
het weekend gaan de hek
ken er weer voor en zal, naar 
verwachting, het werk afge
maakt kunnen worden. De 
aannemer denkt daar twee 
dagen voor nodig te hebben.
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Zeestraat 36  |  2042 LC  Zandvoort  |  www.restaurantevi.nl
Reserveren gewenst 023 573 66 80    

Paasmenu 1e en 2e Paasdag
3 gangen menu € 33,50 p/p

2 amuses, brood, boter en olijfolie

Voorgerecht 
Runderpastrami, steak tartaar, EVI’s ketchup en een nestje 

van gefrituurde prei met een gepocheerd kwartelei

Tussengerecht 1 
Tarbot met rauwe groenten, gelei en saus van Pied-de-mouton

Tussengerecht 2
Pijlstaart inktvis met gamba, antiboise, saus van mierikswortel 

en een spongecake van knoflook

Hoofdgerecht
Lam, curry en filet met aubergine tartaar, groene asperge, 

laurier aardappeltjes en lamsjus

Tussengerecht
Kaasplankje van Bourgondisch Lifestyle

Dessert
Bol van witte chocolade met een luchtige vulling van tonkabonen 
en een gelei van mango, compote van mango en kokos/limoenijs

Dit menu kunt u uitbreiden naar 4, 5 of 6 gangen.

Lunch aanvang 12.00 uur
Diner aanvang 18.00 uur

Orbit Bloemendaal      Zeeweg 98      2051 EC Overveen     T 023 - 573 8010
bloemendaal@restaurantorbit.nl       www.restaurantorbit.nl

A L L  Y O U  C A N  E AT

  Hey broer, 
waar zullen we gaan 
 eten na ons werk?

    Laten we naar 
  Orbit Bloemendaal gaan.
   Ik heb gehoord dat ze 
beide Paasdagen open zijn.

Fijne 

Paasd
agen!

GRATIS
PARKEREN

P€24,50
vanaf

per persoon

Park Zandvoort, Trompstraat 2, 2041 JB Zandvoort

Met Moederdag al plannen?

Geniet iedere zondag van onze heerlijke zondagsbrunch!

Moederdagbrunch
Zondag 8 mei tussen 11:30 en 14:00 uur:

een heerlijke brunch!
(met presentje voor alle moeders!)

Geniet van een uitgebreid en onbeperkt brunchbuffet in ons Market 
Restaurant met uitzicht op zee. Tevens te combineren met bowlen, 
squashen, indoor midgetgolf of zwemmen in de Aqua Mundo.

Reserveer nu! 023 - 57 20 000
parkzandvoort@centerparcs.nl

Volwassenen E 19,50 p.p.
Kinderen 3 t/m 12 jaar E 7,95 p.p.
Kinderen tot 3 jaar GRATIS

www.dagjecenterparcs.nl/zandvoortPark Zandvoort, Trompstraat 2, 2041 JB Zandvoort

Met Moederdag al plannen?

Geniet iedere zondag van onze heerlijke zondagsbrunch!

Moederdagbrunch
Zondag 8 mei tussen 11:30 en 14:00 uur:

een heerlijke brunch!
(met presentje voor alle moeders!)

Geniet van een uitgebreid en onbeperkt brunchbuffet in ons Market 
Restaurant met uitzicht op zee. Tevens te combineren met bowlen, 
squashen, indoor midgetgolf of zwemmen in de Aqua Mundo.

Reserveer nu! 023 - 57 20 000
parkzandvoort@centerparcs.nl

Volwassenen E 19,50 p.p.
Kinderen 3 t/m 12 jaar E 7,95 p.p.
Kinderen tot 3 jaar GRATIS

www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

De zondaghap bij Lunchbreek heeft een zomerstop, vanaf 
September t/m Maart komt de zondaghap wegens succes weer terug... 

Wij gaan ons nu richten op onze huisgemaakte high tea, 
thee proeverij en nog veel meer moois wat komen gaat 

voor het komende seizoen... Houd onze website, 
Zandvoortse courant en facebook goed in de gaten...

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00 tot 17:00 uur & zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

De gezelligste lunchroom 
in huiskamersfeer

Eerste paasdag - vanaf 17.00 uur
Live muziek 
met Han Holland
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 16.00 - tot 24.00 uur, 
maandag gesloten, zondag van 14.00- tot 22.00 uur 
Café Bluys - Buureweg 5 - 2042 HH Zandvoort
Tel.: 023-5730200 of 06-533 67 908 

Heeft u wat te vieren 
en kan dat niet thuis?

Kom dan gezellig 
naar Café Bluys! 

De hele maand april:
3 gangen menu voor € 14,75

VOOR:
Carpaccio van gerookt rundvlees met een pittige salsa verde, 

pijnboompitten en parmezaan

Of

Geitenkaaskroketten met hotsprout, Chili-honing en rucolasalade

HOOFD:
Gegrilde kogelbiefstuk met peper-roomsaus 

en frietjes of gepofte aardappel

Of

In roomboter gebakken Slibtong met een frisse groene kruidensaus

Of

Vegetarische pasta (dagelijks wisselend)

NA:
Flensje gevuld met roomijs, slagroom en chocoladesaus

Of

Café glacé

Menu geldig van maandag t/m donderdag
Strandpaviljoen 8  |  reserveren: 023-5716406

Voorjaarsmenu
bij Storm!
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Wethouder Göransson feliciteert Bob Besselink, Inge Zwaagman  
kijkt goedkeurend toe

Met een Segway touren door Zandvoort
Op een unieke locatie is vorige week vrijdag een uniek be-
drijf van start gegaan. In een gedeelte van het Strandho-
tel van Center Parcs Zandvoort aan zee, heeft Zandvoorter 
Bob Besselink SegTours geopend. Een bedrijf dat Segway’s, 
tweewielige elektrische voortuigen, verhuurt.

De opening werd onder toe
ziend oog van een behoorlijk 
aantal gasten, waaronder 
burgemeester Niek Meijer 
en de general manager van 

Center Parcs Zandvoort aan 
zee Inge Zwaagman, door 
wethouder Toerisme Belinda 
Göransson verricht. Zij me
moreerde in haar speech 

hoe de Segway van illegaal 
vervoermiddel, een legaal 
vervoermiddel in Nederland 
werd. De zoon van Besselink 
heeft een ziekte waardoor 
hij moeilijk kan lopen. Een 
Segway was de uitkomst 
maar die mocht destijds niet 
op de weg of trottoir rijden. 
De Zandvoortse fractie van 
de VVD heeft het geval toen 
onder de aandacht van hun 
partijgenoten in de Tweede 
Kamer gebracht en zo is het 
balletje gaan rollen. 

Verder is de locatie van het 
bedrijf uniek te noemen. Het 
komt zo goed als niet voor 
dat een eenmansbedrijf zich 
kan en mag vestigen in een 
park van Center Parcs. “Wat 
hier gebeurt is ook heel erg 
goed voor onze gasten. Wij 
blij, Segtours blij”, zei general 

Het VIP team staat de trappelen voor de start | Foto: Rob Bossink

Warm welkom voor  
enthousiaste wandelaars

Fred Teeven loopt 12 km voor 
Stichting ALS Nederland

Bijna 4000 wandelaars zijn zaterdag in de vroege ijskoude 
ochtend gestart aan de ‘30 van Zandvoort’. Het werd een 
fikse wandeltocht door de directe omgeving van Zand-
voort, met een iets minder koude finish aan het begin van 
de Haltestraat. 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, 
heeft de Runner's World Zandvoort Circuit Run gelopen. Hij 
liep in het team van de Stichting ALS Nederland, het goede 
doel van deze editie.

Er stond zondag een speciaal 
VIPteam aan de start van de 
12 km. Hierin liepen onder 
andere Teeven, burgemees
ter Niek Meijer, gemeentese
cretaris Frank Beijk en leden 
van Rotary Zandvoort mee. 
Acteur Bas Muijs, die op dit 
moment deel uitmaakt van 
het Sterrenfietsteam van 
Stichting ALS, liep voor het 
goede doel mee bij de 5 km 
Men’s Circuit Run samen 
met andere Zandvoortse 
prominenten. ’s Ochtends 
had hij het eerste startschot 
van de dag bij de Kids Circuit 
Run gegeven. 

Het totale bedrag wat bij de 
Runner’s World Zandvoort 
Circuit Run voor Stichting 
ALS Nederland bijeen 
is gebracht wordt op 15 
april tijdens een speciale 
avond bekend gemaakt. 
Fondsenwerving voor het 
goede doel is een samenwer
king tussen Le Champion en 
de Rotary Zandvoort. Beide 
partijen danken alle deelne
mers, van jong tot oud, voor 
hun bijdrage via de vrijwil
lige bijdrage, de parkeergel
den en/of de ingeleverde 
sponsorformulieren bij de 
Kids Circuit Run.

manager Zwaagman.

De Segway is volgens de inter
net encyclopedie Wikipedia 
een elektrisch aangedreven, 
zelf balancerend eenpersoons 
vervoermiddel op twee wie
len. De Segway PT is veruit het 
bekendste model van het be
drijf Segway Inc. Dean Kamen 
is de uitvinder van de dynami
sche stabilisering, die voort
durend de evenwichtsstand 
van een tweewielig voertuig, 
met parallel geplaatste wie
len, bewaakt met behulp van 
sensoren.

Voor boekingen, reserve
ringen of meer informatie 
belt u met de receptie van 
Strandhotel Center Parcs 
Zandvoort, tel. 574100, of 
rechtstreeks met SegTours: 
0654791813.

Bloemen voor de wandelaars bij de finish

Daar werden de wande
laars warm welkom geheten 
door o.a. burgemeester Niek 
Meijer en vele vrijwilligers. De 
Muggenblazers uit Haarlem 
zorgden voor een gezellige 
muzikale noot en een paar 
opvallende steltlopers wuif
den de vele wandelaars vrien
delijk over de finishlijn. Daar 
ontvingen ze een bloemen
hulde en een medaille. 

Veel wandelaars zochten 
daarna een plekje in de cafés, 
restaurants en andere onder

nemingen waar ze de herin
neringen aan de wandeltocht 
nog eens de revue konden la
ten passeerden. Het speciale 
Zandvoorttreintje dat tus
sen het Raadhuisplein en het 
station reed, was iedere rit 
volledig volgeboekt. Een echt 
feest voor de wandelaars die 
zich eigenlijk niets hadden 
aangetrokken van het koude 
weer met vooral een sner
pende frisse wind. Hulde aan 
de vele vrijwilligers die het 
evenement mogelijk hebben 
gemaakt.

(advertorial)

Coöperatieve Rabobank in 
verbinding met Zandvoort 

Als coöperatie ondersteunen we initiatie-
ven van organisaties in ons werkgebied. 
Door samenwerking, sponsoring of het be-
schikbaar stellen van fondsen. Afgelopen 
weekend kwam dit tot uiting bij de ’30 van 
Zandvoort’ en de Runner’s World Circuitrun.
Als coöperatie leggen we al meer dan 100 
jaar verbindingen tussen onze klanten, be-
drijven en belanghebbenden. Samen sta 
je sterker, dat is ons uitgangspunt. Het 
valt me elke keer weer op hoe evenemen-
ten als deze in het afgelopen weekend in 
Zandvoort mensen verbindt. Hardlopers 
onderling, de enthousiaste supporters, ho-
recaondernemers die een ‘zin-in-Zandvoort’ 
menu aanbieden, mooi versierde panden 
langs de route.
 
Rabobank blijft dan ook graag betrokken 
bij en in Zandvoort via de ondernemers-
netwerken, maar ook bijvoorbeeld bij een 
bijeenkomst over veiligheid en veilig ban-
kieren van Seniorenvereniging Zandvoort 
op 5 april. Dit jaar participeren we ook de 
‘RaboDikkeBanden race’ tijdens Cycling 
Zandvoort op 25 en 26 mei aanstaande. 

We zijn in Zandvoort op diverse manieren 
bereikbaar. We zijn aanwezig bij Pluspunt 
Zandvoort en bij het Louis Davids Carré. 
Daarnaast kunt u onze mobiele adviseurs 
vragen om langs te komen. En uiteraard staan 
we u graag telefonisch te woord. Ook kunt 
u voor antwoord op uw vragen en de dagen 
en tijden dat we in Zandvoort aanwezig zijn 
terecht op onze website www.rabobank.nl/
haarlem. Hier vindt u ook meer informatie 
over wat dat nu is, coöperatief bankieren 
bij Rabobank Haarlem en Omstreken. Of 
hoe wij u kunnen ondersteunen om initi-
atieven te realiseren die uw leefomgeving 
in Zandvoort verbe-
teren. Samen sterker, 
dat is het idee van co-
operatief bankieren! 

Sabine Ophorst, 
directeur Retail 
Rabobank Haarlem 
en Omstreken
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Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

3 voor 2
Geldt voor alle sloggi slips! 
De goedkoopste is gratis!
Aanbieding is geldig van 

20.03 - 03.04.2013

Nieuw in Zandvoort

Kerkstraat 2b/hoek Thorbeckestraat

10% korting 
op de gehele 
collectie van
N@tmen 

Tel. 023 - 57 477 47 | www.naturana-shop.nl

De actie is geldig 
van 28-3-2013 t/m 3-4-2013

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
023-5719345

zandvoort@dobeywinkel.nl
www.dobey.nl

Alles voor je huisdier!
Bord zandvoort.indd   1 2-9-2011   13:57:16

EERSTE EN TWEEDE PAASDAG
GEOPEND

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Paas aanbieding

50% korting 
op alle zon producten

50% korting 
op elk 2e make-up product

gratis Herome 
s.o.s doekjes t.w.v. € 5.95 

bij aankoop vanaf 20 eUro

Wij zijn beide paasdagen 
geopend van 10:00 tot 18:00

2

A

17

I

22

V

Weer

Temperatuur

Max 4 5 5-6 7

Min -2 -1 0 1

Zon 50% 40% 35% 45%

Neerslag 40% 30% 45% 35%  

Wind ono. 4 ono. 4 no. 4 o. 4

Dagelijks wat minder koud

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Het Waddengebied had een 
volle windkracht 8 uit het 
oosten bij een temperatuur 
tot 4 graden hetgeen re
sulteerde in een ‘windchill’ 
van 16. Aan de andere kant 
van het land viel tamelijk 
onverwacht een dik pak 
sneeuw dat door de stevige 
wind werd opgejaagd tot 
sneeuwduinen van meer 
dan een meter hoogte.

In Zandvoort en een groot 
deel van Nederland was het 
vooral de ijskoude wind in 
combinatie met de zeer lage 
temperatuur en dito lucht
vochtigheid die het zo intens 
koud maakte. De relatieve 
luchtvochtigheid daalde tot 
2025 procent hetgeen op 
de recordwaarden zat voor 
maart.

Het weer de rest van de 
week kenmerkt zich nog 
steeds door een koude oos
tenwind, maar deze neemt 
wel wat af. Naast zonnige 
perioden die we vooral aan 
het begin van de week in 
huis hadden, neemt de be
wolking geleidelijk weer 
toe de komende dagen. Op 
Donderdag kan zelfs een 
verdwaalde poedersneeuw
bui langskomen in Zuid

Kennemerland. Overdag 
komt de temperatuur gelei
delijk uit op 5 graden of iets 
meer en de nachten worden 
ook minder vorstig, maar 
tot het weekend is nog nipt 
vorst mogelijk in de kleine 
uurtjes.

Minder koude lucht komt ge
leidelijk naderbij vanuit het 
zuidwesten, maar de hogere 
barometerstanden ten noor
den van ons verhinderen dat 
de verzachting onmiddellijk 
plaats gaat hebben. Dit zal 
dus een geleidelijk proces 
worden waarbij de neerslag
kans (regen of natte sneeuw) 
toeneemt vanaf vrijdag.

Precieze uitspraken doen 
over het weer tijdens Pasen 
is momenteel niet heel ver
standig, maar zwoel wordt 
het zeker niet. Bekend is dat 
paasweersverwachtingen 
nogal berucht zijn vanwege 
de grilligheid van de atmos
feer juist ten tijde van de 
perioden waarin Pasen valt 
(maart en april).   

Meer weerinfo via www.
weerprimeur.nl of via 0900
1234554. 

weerman Marc Putto 

Het extreme karakter van de maartkou gaat geleide-
lijk minder worden en iedere dag komt het kwik nu 
een fractie minder laag uit. Zowel de nacht- als de dag-
temperaturen gaan geleidelijk wat omhoog. Afgelopen 
weekend was het inderdaad bar en boos met de kou in 
sommige delen van Nederland. Waarschijnlijk beleef-
den we de koudste fase zo laat in het ‘nawinterseizoen’ 
sinds maart 1845!

 Do. Vr. Za. Zo. 
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Beach Hotel Esplanade staat voor een grondige renovatie

Beach Hotel wordt flink 
onder handen genomen

Zandvoort neemt maatregelen 
omtrent de Wet Werk en Bijstand

Het Beach Hotel aan het Badhuisplein, eigendom van Astoria Vastgoed in Amsterdam, 
wordt op dit moment rigoureus verbouwd. De benedenverdieping is van binnen geheel ge-
stript en de 25 hotelkamers op de bovenverdiepingen worden stuk voor stuk onder handen 
genomen. Bovendien worden er op de begane grond nog 10 hotelkamers bijgebouwd. Ver-
der komt er beneden ook een compleet nieuw restaurant met een super de luxe keuken.

In 2012 is de instroom in de Wet Werk en Bijstand in Zandvoort bijzonder sterk toegeno-
men. Hierdoor is ook een fors financieel tekort bij de gemeente ontstaan (€ 750.000). Om 
die redenen ziet de gemeente zich genoodzaakt om vanaf 1 april maatregelen in te voeren 
die de instroom moeten beperken en de uitstroom vergroten. 

Ook de buitenkant wordt 
rigoureus aangepakt. Het 
pand van het voormalige 
hotel Esplanade staat sinds 
deze week geheel in de 
steigers. De muren worden 
opnieuw gevoegd, de bui
tenboel wordt geschilderd 
en waar nodig worden de 
ramen vervangen. De bouw
steigers zijn inmiddels inge
pakt in een opvallend geel 
en blauw ‘Zandvoorts’ jasje.

Zandvoort is niet de enige 
gemeente die dergelijke 
maatregelen invoert. Veel 
gemeenten in Nederland 
grijpen op een soortgelijke 
manier in.

Indien een aanvraag wordt 
gedaan, wordt deze in be
handeling genomen door 
de handhaver van de af
deling Sociale Zaken. Deze 
onderzoekt de woonsitu
atie, werk, financiën en ver
mogen. Alle beschikbare 
instrumenten worden in
gezet om een zo volledig 
mogelijk beeld van de aan

gehaald, maar de uitvoer
ders Ton van Pelt en Angelo 
Weidijk zijn daar optimis
tisch over. “Dat gaat best 
lukken”, zeggen ze.

Wie de exploitatie van het 
hotel en het restaurant gaan 
doen is nog niet bekend. Jan 
’t Hoen van Astoria Vastgoed, 
die daar uitsluitsel over kan 
geven, was niet voor com
mentaar bereikbaar. 

aanvrager een oproep van 
Paswerk om deel te nemen 
aan diverse trainingen en/
of wordt er met behoud 
van uitkering een baan bij 
Paswerk aangeboden. Dit 
betreft een verplichting die 
niet geweigerd kan worden 
zonder consequenties voor 
de uitkering. 

Voor vragen over deze 
maatregelen kan ’s och
tends telefonisch contact 
worden opgenomen met de 
afdeling Maatschappelijke 
Zaken en Dienstverlening, 
tel. 14023 (nieuw nummer).

De verbouwing wordt uitge
voerd door Hillen & Roossen 
en het is de bedoeling dat de 
renovatie eind mei klaar zal 
zijn. Volgens projectleider 
Jan Schuit lukt het niet om 
dan alles al klaar te heb
ben. Zo zal de installatie van 
de lift iets later volgen. Als 
je zo rondloopt tussen de 
puinhopen vraag je je af of 
de streefdatum van eind 
mei überhaupt zal worden 

vraag te krijgen en het recht 
op uitkering vast te stellen. 

Daarna volgt een intakege
sprek. Daarin beoordeelt een 
bemiddelaar van Paswerk of 
de aanvrager kan werken 
en als dat zo is, wordt men 
door Paswerk zoveel moge
lijk direct naar betaald werk 
geleid. Als een aanvrager 
niet direct bemiddeld kan 
worden naar werk, krijgt 
hij of zij drie weken de tijd 
om zelf een baan te zoeken. 
Als de aantoonbare inspan
ningen geen resultaat heb
ben opgeleverd, krijgt de 

Afgelopen maandagavond 
werd in Hotel Hoogland de 
(concept) visie gepresenteerd 
op de ontwikkelingen in en van 
het centrum van Zandvoort. 
Een van de conclusies (niet 
nieuw) was dat er (te) veel 
aanbod is van horeca en retail 
en dat de verscheidenheid 
daarvan onvoldoende is. 

Nu hebben wij de afgelopen 
weken een inventarisatie ge
maakt van het aanwezige 
bestand aan winkels en ho
recazaken. Wij hebben ons 
beperkt tot het centrum. In 
totaal telden wij 217 panden 
waarvan er 24 leegstonden. 
Omgerekend is dat 11 procent 
leegstand, hetgeen iets boven 
het landelijk gemiddelde is. Ik 
vermoed echter dat er in het 
komende half jaar meer leeg
stand bijkomt, want bij veel 
ondernemers staat het water 
tot aan de lippen.

In totaal telden wij 57 hore
cazaken waaronder shoarma, 
pizzeria’s, kroegen, restaurants 
en combinaties daarvan. Op de 

De schouw

uit De hoek van 
De onDernemers

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de ondernemers mee bezig zijn vanuit de invalshoek 
van de voorzitters van de diverse ondernemersverenigingen, de bedrijfscontactfunctionaris en de cen-
trummanager. Deze week is andermaal het woord aan centrummanager Gert van Kuijk.

Gert van Kuijk, 06-57209720
Ingrid Muller, 06-24530167 

centrummanagerzandvoort@hotmail.nl

in totaal 217 panden is dat 26 
procent hetgeen rijkelijk veel 
genoemd kan worden. Als we 
daarbij ook de circa 35 stand
paviljoens optellen, dan ko
men we uit op een percentage 
van maar liefst 37 procent. Dit 
is echt veel, heel veel te veel ei
genlijk. Wij hebben domweg 
niet meer het publiek om dit 
allemaal op een gezonde ma
nier in stand te houden. Onder 
deze horecazaken hebben we 
heel mooie zaken met goede 
ondernemers op de goede 
plekken, maar ook minder 
stabiele ondernemers.

Een van de opdrachten waar 
wij (gemeente, ondernemers 
en onroerend goed eigenaren) 
voor staan is om dit aantal te 
reduceren en de kwaliteit te 
verbeteren, zodat het aanbod 
voor onze toerist aantrekke
lijker wordt. Dat is natuurlijk 
makkelijker gezegd dan ge
daan. We zullen daar met ons 
allen over moeten buigen, 
waarbij de gemeente een be
langrijke faciliterende factor 
kan zijn.

Graag zou ik willen dat we 
de komende jaren met zijn 
allen hard aan de slag gaan 
om van Zandvoort weer de 
onderscheidende en aantrek
kelijke badplaats te maken die 
het verdient te zijn. Wij heb
ben de trein, de zee, de dui
nen, kilometers schitterende 
wandel en fietsroutes en dat 
moet een schitterend winkel 
en horeca aanbod opleveren. 
Heeft u interesse in de andere 
uitkomsten van onze schouw, 
bel of mail ons. Uiteraard 
werd maandagavond veel 
meer besproken maar dat 
zal in de komende tijd aan de 
orde komen.

Wapen van Zandvoort gaat weer open
De oudste horecagelegenheid van Zandvoort, het Wapen 
van Zandvoort aan het Gasthuisplein gaat weer open. Het 
heeft even geduurd maar twee horecaondernemers met ja-
renlange ervaring hebben de stoute schoenen aangetrok-
ken om het ooit zo gezellige café nieuw leven in te blazen.

Rob Peters en zijn zakenpart
ner Freddy Scheffer, beiden 
uit Nieuw Vennep, liepen 
een poosje geleden langs 
het toen nog gesloten hore
capand en werden op slag 

‘verliefd’. “Wat en mooie zaak 
is dat. We zijn er direct ach
teraan gegaan en hebben 
koppen met spijkers kunnen 
slaan. We willen de sfeer, dat 
knusse en die nostalgie, van 

het dorpscafé graag bewa
ren en hebben alleen wat 
hoognodige nieuwe zaken 
aangeschaft. Het moet een 
echt biercafé worden. We 
hebben 6 bieren op tap en 
11 soorten op fles, waaronder 
een aantal zeer speciale”, 
zegt Peters enthousiast. 

Het Wapen van Zandvoort 
gaat 6 dagen per week open 
tussen 15.00 en 03.00 uur. 
Maandags gesloten. Voor 
wat de keuken betreft, blijft 
het voorlopig simpel: “Alleen 
snacks gaan we vooralsnog 
serveren en… de lekkerste, 
huisgemaakte bal gehakt 
van Zandvoort”, aldus Peters. 
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www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

Kostverlorenstraat 121, 2042 PE  Zandvoort
tel: 023 57 168 41
info@notarissenzandvoort.nl
www.notarissenzandvoort.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

Drie gangen keuze menu 
€ 22,50

Bandai Thai (food)
zoals het moet!

Voor specialiteiten
in een Thaise sfeer

Bandai Thai  |  Zeestraat 46
Tel. 5730560 of 06-30047080

(Woensdag gesloten)

Kom en proef 
onze nieuwe kok!

Pasen keuzemenu:
Voorgerecht 

Gravad Lax, Rundercarpaccio of Ceaser Salade


Rode uiensoep


Hoofdgerecht vis
Gebakken babytarbot of gebakken zeebaars

of
Hoofdgerecht vlees

Runderbiefstuk of Kalfslever spek/ui
of

Hoofdgerecht vega
Italiaanse pastaschotel


Dessert 

Scropino van het huis

Que Pasa  |  Paviljoen 6  |  Tel. 06-53621290

¿Que Pasa Playa?

€ 16,- p.p.

PLATTEGRONDEN  in Zandvoort
Op strategische plekken in Zandvoort worden platte
gronden geplaatst van het Zandvoortse centrum en 

strand. Een unieke kans om uw bedrijf extra onder de 
aandacht te brengen bij de bezoekers van Zandvoort!

2 jaar lang uw advertentie 
voor € 200 per bord!
(Uiteraard zijn meerdere borden mogelijk)

  Diverse locaties: 
• Circuit Park Zandvoort

• Center Parcs 
• Publieke parkeerterreinen 

Interesse?
Email: 
Gert van Kuijk: 
centrummanagerzandvoort@
hotmail.com
of Gillis Kok: 
gillis@zandvoortsecourant.nl

Telefoon: 
Gert van Kuijk: 0657209720 of 
Ingrid Muller: 0624530167 
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Bistro Nostalgie
heeft sinds kort de deuren opengedaan. 

Wij zijn gespecialiseerd in het bereiden van  
vlees op houtskool, Turkse gerechten en 
serveren verschillende mezze's (tapas) 

volgens de tradities van de Turkse keuken. 

Openingstijden: Onze keuken is geopend van 16:00 tot 23:00 
Voor reserveringen kunt u ons bereiken op: 06 42 14 12 84.

Bistro Nostalgie - Zeestraat 26 - 2042 LC Zandvoort

Ons Paasbrunch € 14,95
11.00 uur - 15.00 uur


Ons Paasdiner

3 gangen keuze menu € 19,95 

Voor inlichtingen e/o reserveren:
Bel: 023-5717580
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Nathalie Plantinga op het Haarlemse podium

Paasmatinee met de 
Flowertown Jazzband

Cinema Nostalgie

Paasmusical 

Dichterskring 
‘De Nieuwe Eglantier’

Noord-Hollands 
kampioen voorlezen

De oudst bestaande jazzband in Haarlem, de Flowertown 
Jazzband, komt naar Zandvoort. Tijdens het paasmatinee 
bij Oomstee Jazz, zondag 31 maart, zal deze band met een 
behoorlijke Zandvoortse inbreng haar opwachting maken 
in het café aan de Zeestraat.

Op 2 april 2013 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur 
weer haar deuren met de nostalgische film: The Odd Cou-
ple uit 1968 met in de hoofdrollen Jack Lemmon en Walter 
Matthau. Het uitgangspunt van The Odd Couple zijn twee 
gescheiden mannen die besluiten samen te gaan wonen in 
een appartement in New York. 

Komende zondag 30 maart wordt in het Zandvoorts Mu-
seum het maandelijkse Museumpodium georganiseerd. 
Deze keer zijn dichters van de dichterskring ‘De Nieuwe 
Eglantier’ uitgenodigd. 

Liefst 25 kinderen van diverse basisscholen hebben in 10 
weken tijd de Paasmusical ‘Tijd om op te staan’ ingestu-
deerd. Die musical gaat op paaszaterdag gespeeld worden 
door de Kinderen van de Kust om Pasen in te luiden. 

De Zandvoortse Nathalie Plantinga heeft vorige week 
aan de regionale finale van het voorleeskampioenschap 
meegedaan en gewonnen. Zij mag zich nu Kampioen van 
Noord-Holland noemen en is daarmee geselecteerd voor 
de landelijke finales om de titel Kampioen Voorlezen van 
Nederland!Zandvoorter en lid van het 

eerste uur Adam Spoor ver
telt: “De band is opgericht 
in 1958 en was een echt 
Haarlems ‘oude stijl orkest’, 
dat vele malen optrad tijdens 
Jazz behind the Beach. In de 
jaren ’80 en ’90 ging de band 
van het ene hoogtepunt naar 
het andere. We speelden bij
voorbeeld bij de uitreiking van 
de Televizierring van Jos Brink 
en Hennie Huisman.”

Toch ging de Flowertown 
Jazzband uit elkaar. Totdat de 
heren vorig jaar maart weer 
eens bij elkaar kwamen en 
met veel succes optraden tij
dens het jazz gala bij de ont
hulling van een monument 
voor de Haarlemse jazz gigan

Het is een blijvende en ver
tederende film met de intel
ligentie die gewoonlijk in 
komedies ontbreekt. De film 
begint om 13.30 uur en van
af 13.00 uur is er ontvangst 
met koffie of thee met cake. 
Kosten: € 7, inclusief Belbus, 
film, koffie en toeslag. Zonder 
belbus: € 6. Voor de belbus 

Speciaal voor dit Museum
podium zullen Nicoloeschja 
Kniese, Yvonne Bijster, 
Nico Kreuk, Else Dudink, 
Ada Mol, Riet van Schie, 
Mandy Schoorl, Hetty Vink 
en Mariëtte van Wamel 
van Dichters kring ‘De 
Nieuwe Eglantier’ de bundel 
‘Botteloogst’ presenteren en 
samen met Lidwiene Vermeij 

Het is het verhaal van de 
lijdensweg van Jezus van
af palmzondag tot Zijn 
Herrijzenis, met pakkende 
liedjes en een prachtig slot. 
De musical zal worden opge

De finale van de regio Noord
Holland was in de bibliotheek 
in Haarlem. Daar las Nathalie 
voor uit het boek Polleke van 
Guus Kuijer. Het is een boek 
uit een serie waarin hij zijn 
kritiek op de maatschappij 
neerlegt. De illustraties zijn 

ten Ray Kaart en Ruud Brink. 

In de loop der jaren heeft 
de band een behoorlijk 
Zandvoorts tintje gekre
gen. De leider is nog steeds 
banjoist Wil van Schaik, oud 
onderwijzer van de Beatrix 
school, oudZandvoorter 
Peter van Litsenburg speelt 
trompet, Zandvoorter Adam 
Spoor op klarinet en sax, 
eveneens Zandvoorter Berry 
Zand Scholten bespeelt zeer 
verdienstelijk de trombone 
en de rhythm sectie bestaat 
uit Henk Scheffer op contra
bas en George Gussenhoven 
op drums. Het wordt dus een 
echte dixielandmatinee op 
1e paasdag. Café Oomstee is 
vanaf 14.00 uur open.

kunt u zich aanmelden bij 
Pluspunt via telefoonnum
mer 0235717373. Losse kaar
ten (zonder Belbus) zijn op 
de dag zelf te koop bij de 
kassa van Circus Zandvoort. 
Het echtpaar Luijkx is aan
wezig om u te helpen bij de 
instap in de lift of om u naar 
uw stoel te begeleiden.

hun favoriete gedichten 
voordragen. Laat je verrij
ken tijdens dit inspirerende 
Museumpodium. Bezoekers 
worden verzocht om 14.45 
uur aanwezig te zijn, want 
stipt om 15.00 uur wordt 
er begonnen. Toegang be
draagt € 2,25, museumkaart
houders en jongeren tot 18 
jaar hebben gratis toegang.

voerd in de Protestantse kerk 
aan het Kerkplein.

De aanvang is 19.30 uur en 
de kerk gaat om 19.00 uur 
open. De entree is gratis.

van Alice Hoogstadt. Het 
boek is bestemd voor kinde
ren van de basisschool. De 
landelijke finale is op 28 mei 
in Utrecht en zij gaat daar 
dus uit komen voor Noord
Holland met als thema kleur
rijk Nederland.

 column der natuur  
door Annelies Boutellier

Plaatsgenote Annelies Boutellier is zeer betrokken bij 
de duinen en schrijft onder andere voor het blad van 
de stichting Duinbehoud. Elk kwartaal, bij het wisselen 
van de seizoenen, schrijft zij een column in de Zand-
voortse Courant. Deze week beschrijft zij het begin van 
de lente.

De laatste weken geloof ik 
nauwelijks meer dat het 
nog gaat gebeuren. Op 
de kalender zag ik laatst 
21 maart staan. Het begin 
van de lente. Maar wat zie 
ik buiten? Wéér vorst; wéér 
sneeuw. Ik kan het groen 
de grond wel uitkijken. 
Vroeg in het voorjaar valt 
dat trouwens niet mee 
in de duinen. Op wat ver
dwaalde sneeuwklokjes 
na is er nog weinig groen 
en bloemigs te ontdekken. 
Als ik naar de knoppen in 
de bomen kijk zie ik vooral 
beloftes. Voor het groen 
en de bloemen nodig ik u 
uit naar de binnenduinen 
te gaan. Net buiten onze 
dorpsgrenzen, maar vlak
bij. Kennemerland is rijk 
bedeeld met buitenplaat
sen en landgoederen in de 
binnenduinrand. 

Toen de kooplieden het 
nog héél goed had
den in Nederland, lie
ten verschillende rijke 
Amsterdammers een 
buitenhuis bouwen op 
de zandgrond van de bin
nenduinen. Woestduin, 
Leyduin, Caprera, Elswout, 
Koningshof, Huis te 
Manpad… stuk voor stuk 
schitterende plekken en 
open voor publiek. Op een 
aantal daarvan zijn in het 
vroege voorjaar de ‘stin
zenplanten’ te bewon
deren. ‘Stinzenplanten’ 
is de verzamelnaam 
voor een groep sierplan
ten, die eeuwen geleden 
op de buitenplaatsen 

zijn geplant en nu hele
maal verwilderd zijn. De 
sneeuwklokjes horen er 
bij. Maar ook de krokus, 
de sterhyacinth, de bos
anemoon, de wintera
coniet, de kievietsbloem 
en het lelietje van dalen. 
De term stinzenplanten 
is afgeleid van het Friese 
woord 'stins', dat in de 
middeleeuwen gebruikt 
werd om een versterkte 
stenen, adellijke, woning 
aan te duiden. Je ziet deze 
bloemen dus voorname
lijk op landgoederen.

Mijn favoriete plekken 
hiervoor zijn Huis te 
Manpad in Heemstede 
en Elswout in Overveen. 
Absoluut de moeite 
waard en echt niet ver uit 
de buurt. Elswout is vrij 
toegankelijk. Het Huis te 
Manpad is alleen te be
zichtigen in excursiever
band. Van 1 februari t/m 
15 oktober: elke zaterdag 
om 10.00 uur en vanwege 
de stinzenplanten van 1 fe
bruari t/m 31 mei ook nog 
elke dinsdag om 14.00 uur. 
De excursie vertrekt vanaf 
de toegangspoort aan de 
Herenweg, duurt onge
veer 1,5 uur en is gratis. 
Aanmelding is niet nodig. 

Ieder jaar geniet ik weer 
volop van deze vroege 
voorjaarbloeiers en ik raad 
u van harte aan de komen
de weken op één van deze 
landgoederen een wande
ling te maken. U kijkt vast 
uw ogen uit.

Snakt u ook zo naar 
het voorjaar en de zon?







Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Haltestraat 38 - Tel. 57 15000

Kom gezellig 
voorproeven voor Pasen 

Huisgemaakte salades, 
o.a. ei-truffel en ham aspergesalade. 

Heerlijke beenham voor bij de asperges.

En natuurlijk "DE ASPERGESOEP" 
uit de keuken van Fleur.

Wij zijn beide paasdagen de hele dag geopend.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 

La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 

uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding 
Paas slagroom taartje nu € 9,95 

Vergeet uw paas heerlijkheden niet te bestellen

a.s. dinsdag gesloten
Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

••••••  A A N B I E D I N G  ••••••
Gratis standaard enkelvoudige

of multifocale brillenglazen
bij aankoop van een nieuwe bril

Grote Krocht 20a, Zandvoort
023 - 5714395

www.slinger-optiek.nl
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Prijzenfestival Grote Krocht 
Winnaars 3e en laatste week:
Winkel Familienaam    
Stomerij Beus Y. Henkemans
Foto Menno Gorter Mevr. Poots
Optiek Slinger R. Zuurendonk
Mode/Lingerie Rosarito M. Schouten
Sportzaak SportItt J. Geraerts
Wijnhandel Gall&Gall C. Sandbergen
Dierenwinkel Dobey Mulder
Ledererwarenshop Shanna D. Huijskens
Kapsalon Haar J.C. van der Elst
Groenten en Fruit Erdim W. ten Have
Radio/TV Stiphout Fam. Walker
Reisbureau Toerkoop C. Dijkstra
Kledingreparatie Zandvoort C. Meester
Albert Hein M. Hendriks
Slagerij Horneman A. Braun
Kaashuis Tromp G. Zonneveld
Bruna Balkenende Bluijs

Alle prijswinnaars krijgen telefonisch bericht en 
kunnen hun prijs ophalen bij de desbetreffende winkel.

Hoofdprijs

De bonnenactie heeft 3 weken geduurd en was een groot 
succes. De hoofdprijs, een Senseo Sarista en een verrassings
mand met spullen van de deelnemende winkeliers, ging naar 
de winnende kassabon van M. Sauveplanne, een klant van 
Erdims Versshop. 

Alzheimer Café:
‘wat als mij iets overkomt?’
Het valt beslist mee om te zorgen voor je partner, je vader 
of je moeder met dementie. Naast de dagelijkse zorgen is 
er altijd weer de vraag ‘hoe lang houdt ik het vol?’ en daar-
bij de zorgen over ‘als het nog zwaarder wordt’ of ‘als mij 
iets overkomt’.

Eigenlijk moet je als mantel
zorger steeds een stap voor
uit denken. Dat is het thema 
in het komende Alzheimer 
Café in Zandvoort. Wat moet 
je zoal regelen als de zorgen 
zwaarder worden en wie 
kunnen je daar bij helpen? 
Gesprekleider/‘kroegbaas’ 
Kiki Kastelein zal met gas

ten over dit onderwerp 
spreken. Na de pauze is er 
gelegenheid tot het stel
len van vragen. Deze avond 
is op 3 april van 19.30 tot 
21.30 uur bij OOK Zandvoort, 
Flemingstraat 55. U bent 
vanaf 19.00 uur welkom. 
Informatie over Belbus via 
Pluspunt, tel. 5717373.

Met de scheidingswand gesloten is de ruimte beperkt

“Het moet niet gekker worden in Zandvoort”

Dat is een uitspraak van Hans Hogendoorn die zich vrese-
lijk kwaad heeft gemaakt over het bestuur van de biblio-
theek. Hij is lid van de Zandvoortse Bridge Club (ZBC) en 
voorzitter van de Stichting Zandvoortse Bridgeactiviteiten, 
die onder andere de Strandbridgedrive organiseert. In die 
hoedanigheid is hij zeer betrokken bij het wel en wee van 
de diverse bridgeclubs en -clubjes in Zandvoort.

Sinds het Gemeen schaps
huis is gesloopt, speelt de 
Zandvoortse Bridge Club 
(ZBC) wekelijks op woensdag 
en donderdag in de Blauwe 
Tram. Zoals bekend is de bo
venruimte in de Blauwe Tram 
een groot probleem voor de 
diverse verenigingen, die 
min of meer gedwongen zijn 
om er gebruik van te maken. 
Ook het horecagedeelte, 
beneden, is niet bepaald 
groot. Zeker niet als de af
scheidingswand met de ex
tra ruimte, die als vergader
ruimte voor de naastgelegen 
bibliotheek geldt, gesloten is. 

daguren op de 1e verdieping 
gekaart. Na afloop, rond 
16.30 uur, begaf het gezel
schap zich ‘moeizaam’ naar 
de benedenverdieping voor 
een drankje. Echter, daar 
aangekomen bleek alleen 
de beperkte ruimte bij het 
bargedeelte beschikbaar. Het 
gezelschap kon er nauwelijks 
in. Reden: in de aangrenzen
de, afgesloten ruimte voerde 
de directrice van de biblio
theek een overleg met op 
dat moment nog zegge en 
schrijven twee andere per
sonen. Kennelijk was hieraan 
vooraf gegaan een vergade
ring met circa 10 personen. 
Het bridgegezelschap was 
erg verbaasd, want de schei
dingswand mocht niet open, 
terwijl het overgrote gedeel
te van de bibliotheek, waar
onder ook vergaderplekken 
(!), leeg stond. Boos vervoeg
den een aantal bridgers zich 
bij de directrice en vroegen 
om uitleg. Het resultaat was 
dat er gedreigd werd door de 
vertegenwoordigster van de 
bibliotheek om de politie te 
waarschuwen en de zaak te 
laten ontruimen. Het moet 
toch niet gekker worden! 
Wanneer mag nou einde
lijk eens een reactie van het 
Zandvoorts gemeentebe
stuur worden verwacht?”, 
briest Hogendoorn nog na; 
er komt bijna stoom uit zijn 
oren.  

En dat laatste was vorige 
week donderdag het geval. 
De directie van de biblio
theek had daar een bespre
king en de scheidingswand 
was gesloten. De circa 100 
leden van de bridgeclub pas
ten echter bij lange na niet 
in de kleine ruimte van ‘Aan 
de overkant’, de horecagele
genheid. 

Het suddert dus al geruime 
tijd en afgelopen donderdag 
kwam het tot een ernstige 
escalatie. Hogendoorn was 
daar getuige van: “Bijna 100 
bridgers hadden in de mid

Ook de toegang tot de bo
venverdieping baart Hogen
doorn grote zorgen: “Om de 
eerste verdieping te kunnen 
bereiken moet men gebruik 
maken van een smalle en 
steile trap. Voor mensen die 
dat niet kunnen, bijvoor
beeld rolstoelgebruikers en 
oudere Zandvoorters, is er 
een lift beschikbaar. In deze 
lift kunnen echter maar een 
paar personen plaatsne
men. Ik zal niet verder op 
dat probleem ingaan, maar 
vaststaat dat ingeval van een 
calamiteit, de mensen op de 
bovenverdieping ernstige 
problemen zullen ondervin
den”, vertelt Hogendoorn, die 
stelt dat de functie ‘multi
functionele ruimte’ op geen 
enkele wijze kan worden 
waargemaakt. “Dit is bekend 
bij het gemeentebestuur. De 
afgelopen paar jaar heb ik bij 
herhaling leden van B&W, 
maar ook vele raadsleden, 
ernstig kijkend door het ge
bouw zien lopen. Maar tot op 
de dag van vandaag is er nog 
niets gebeurd aan de (her)
inrichting van het gebouw. 
Niet wachten tot de komen
de gemeenteraadsverkiezin
gen, maar nu actie”, aldus 
de woedende bridgespeler, 
die afsluit met de woorden: 
“Zeer vele Zandvoorters zul
len dankbaar zijn als er ein
delijk maatregelen worden 
genomen.”

Horeca uurtje langer open bij aanvang zomertijd 
In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart wordt de 
klok om 02.00 uur een uur vooruit gezet naar 03.00 uur. Voor 
de horeca in Zandvoort heeft dit geen gevolgen. De kroegen 
en discotheken kunnen in de bewuste nacht de wintertijd 
aanhouden en de klok pas na sluitingstijd vooruit zetten. 

Reguliere horeca die norma
liter tot 03.00 uur open mag 
zijn, hoeft in de nacht van 
zaterdag op zondag dus niet 
om 02.00 uur oude tijd te 
sluiten (is 03.00 uur nieuwe 
tijd), maar mag tot 03.00 
uur oude tijd (is 04.00 uur 
nieuwe tijd) geopend zijn. 
Hetzelfde geldt voor de ho

is dit al jaren een vast gebruik 
in het Zandvoortse uitgaans
leven. Hetzelfde systeem 

reca met een vergunning om 
tot 05.00 uur geopend te zijn. 
Deze ondernemingen mogen 
tot 05.00 uur oude tijd open 
zijn (06.00 uur nieuwe tijd). Zij 
mogen mensen binnenlaten 
tot 03.30 uur oude tijd, 04.30 
uur nieuwe tijd. 

Om verwarring te voorkomen 

wordt toegepast bij de over
gang van de zomertijd naar de 
wintertijd. 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 0652461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door zorg

verzekering) 
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) netwerk 

of advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 0644 696 001.  

www.repit.nl 
Met garantie.

.........................................................
Voor een pedicure behan
deling waarin u de baas 

blijft over uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 

verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroeide 
nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hotstone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Provoet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 0646098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
0614622349

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 0653498304 
www.trade-ard.nl

.........................................................
Behang- en 

schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste

kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 1017 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
0653693409

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.0235311330

 ........................................................
Te huur: 

7 pers. chalet 
op het eiland van Maurik. 

All in prijs al vanaf € 495 p.wk. 
Voor info: 

marcelhorneman@
gmail.com

.........................................................
One Stop Nail Shop

A.B. Nails in Haarlem: 
nagelstudio, 

opleiding tot nagelstyliste, 
groothandel

 in nagel producten 
en div. workshops.
Tel. 0235245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Taxicentrale 
Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten Zandvoort.

Speciaal tarief Schiphol  
voor bus en personen 
vervoer Vanaf € 42,50 

tel. 0238885588
.........................................................

Hij is gestorven om een 
einde te maken aan de 

zonde, voor eens en altijd; 
en nu Hij leeft, leeft Hij voor 

God.  Romeinen 6:10

Nieuwe Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 0235476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken + nagels 
knippen + eelt verwijderen 
+ evt. likdoorns weghalen 

+ creme massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 

Thuisbehandeling 
normaal € 30 nu € 25. 

Info: 5734944 
of 0650203097

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
0235353591 of 0622209568
.........................................................

Gespecialiseerd 
in Porsche en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

Voor uw APK, alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

0235713919 of 0653231754

Bouw- en 
renovatiebedrijf P.M.K.

(in Zandvoort). 
Voor alle klussen in 

en rond het huis!
Schilderwerk, 

stucadoren, timmerwerk, 
badkamers en keukens. 

Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit!
Tel. 0644875212

.........................................................
Bijna Pasen, 

dat betekent natuurlijk 
eieren zoeken 

met de kinderen! 
In de grote tuin van 

Pippeloentje en Pluk, 
of in de duinen? 

Wat zullen we doen?
Het wordt sowieso leuk! 

Natuurlijk bij SKiP! 
www.pippeloentjepluk.nl

.........................................................
Steigerhout 5m. € 15,-

Zagen mogelijk. 
beachmeubel.nl

Steigerhouten meubelen. 
Tevens timmerwerk, 

verbouwingen, witten 
en schilderwerk € 25 p/u.

Joost van Diepen, 
tel. 0629091069

.........................................................
Schilder heeft tijd over 

voor 12,50 p.u.p.p. 
Ook stucwerk mogelijk. 

Tel. 0627048739

Te huur: 
Maisonette in Zandvoort. 

Woonopp. 105m2, 3 kamers, 
terras en parking. 
Gunstige ligging 

nabij O.V., dorp en strand. 
Huurprijs € 950, excl. 

Kijk op www.trendmark.nl 
of bel direct 0619472548

.........................................................
Te huur: 

leuk souterrain nabij
 centrum Voor jong 
werkend stel. Bellen

 tussen 17.00 en 19.00 uur: 
0651616497

.........................................................
Open dag 

zaterdag 30 maart
10.00 tot 15.00 uur

Tennisclub Zandvoort
Kennemerweg 73

www.tczandvoort.nl
.........................................................

Wegens enorm succes 
nog één keer

The Hedi’s International
zaterdag 25 mei 

20.00 uur
Theater De Krocht. 

Voorverkoop € 8, p.p.
Tel. 0654677947

.........................................................
Schoonmaakbedrijf P.M.K.

Schoonmaakhulp 
(in Zandvoort) voor 

bedrijf, kantoor of privé. 
Tel. 0644875212

NIET VERGETEN!
Het voorjaar komt eraan en de temperatuur stijgt. 

Tijd dus om de winterbanden te wisselen voor 
zomerbanden. Tevens bieden wij de mogelijkheid 

om uw winterbanden gereinigd op te slaan. 

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor een afspraak…

 023-5719013
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U kent vast die beelden nog wel. Die man die Molotov cock
tails naar de politie gooide in het Limburgse Haelen. Negen 
maanden moest hij brommen. Ook had deze beste man 
zich schuldig gemaakt aan het dreigen met pijl en boog. 
In eerste instantie verklaarde iedereen hem rijp voor TBS 
en het was maar goed dat deze man opgepakt werd. Hij 
had een hek geplaatst dat niet conform de regels was en 
in dit land worden dit soort zaken hard aangepakt. Terecht! 

Keihard aanpakken de gewone burgers, want die hebben 
tenminste nog respect voor oom agent. Nou, deze man 
dus niet. Met hand en tand (en wat brandbaar spul) ver
dedigde hij zijn mooie hekje. En waarom? Niemand die 
deze vraag stelde want hij is toch gestoord. Inmiddels heb
ben we toch een verklaring gekregen. Deze beste man is 
maandenlang gepest en bedreigd door een stel kampers. 
Politie en gemeente waren natuurlijk weer eens nergens 
te bekennen en meneer plaatste een hek om dat tuig uit 
zijn tuin te houden. In plaats van dat de juten die kampers 
aanpakten, moest Robin Roet het ontgelden en toen sloe
gen de stoppen door. 

Hoe machteloos moet hij zich niet gevoeld hebben? Politie 
en gemeente verdomden het om in te grijpen en de bedrei
gingen gingen gewoon lekker door. En als je dan eindelijk 
een bezoek krijgt van een smeris is het om een verkeerd 
geplaatst hekje! Dat tuig ligt natuurlijk gevouwen. Wat een 
show! De politie die belaagd wordt met een vlammenzee 
en het slachtoffer wordt hard aangepakt. 

Het doet me erg denken aan wat er in ons dorp gebeurd 
is. Een homostel dat na zes jaar treiteren Zandvoort heeft 
verlaten en een gemeente die nu pas de al in 2012 ge
plaatste camera’s gaat gebruiken en 
flyers en boetes uit gaat delen. Wat mij 
betreft weer de verkeerde actie. Zet die 
pestkoppen gewoon in een roze string 
voorop de boten van de Gay Pride! 
Tijgerprint mag ook.

Robin Roet

Uitgesproken!
Voeding is een veelbesproken onderwerp tegenwoordig. 
We worden steeds bewuster van voeding, maar veel men-
sen zijn ook nog onwetend welke voeding nou echt voed-
zaam en heilzaam is. Daardoor raken mensen uit balans en 
eten vulling in plaats van voeding. Karina Beijne is ortho-
moleculaire therapeut en geeft therapie volgens Psycho 
Neuro Immunologie en gezondheidscoaching. Zij adviseert 
mensen op het gebied van voeding, maar ook geestelijke 
gezondheid. Want lichaam en geest gaan uiteraard samen. 

door Ramona Jonkhout 

Karina is altijd al met voeding bezig geweest, ze heeft 
er echt een passie voor. Als kind al vroeg ze zich af wat 
er nodig is om gezond te blijven. Als haar moeder ziek 
was, dan ging ze zich afvragen hoe ze haar moeder beter 
kon maken. Al snel werd duidelijk dat met wat je eet en 
drinkt je de basis legt voor je gezondheid. Zo kwam ze er 
achter dat alledaagse voedingsmiddelen veel schadelij
ker zijn dan gedacht. En dat veel voeding helemaal niet 
voedzaam is. 

“Steeds meer mensen worden chronisch ziek en depres
sief door verkeerd voedsel”, vertelt ze. Onze hormoonhuis
houding en onze cellen hebben de juiste voedingstoffen 
en zuurstof nodig. Als we dat niet binnen krijgen dan 
gaat je lichaam compenseren, hierdoor kunnen we ons 
geleidelijk minder goed voelen. Dit kan op langere termijn 
schadelijk zijn voor het lichaam. “Uiteindelijk worden we 
ziek en blokkeren we onze receptoren en worden onze 
cellen minder gevoelig”, vertelt Karina kundig.

Terwijl het eigenlijk zo simpel is. “We moeten ons li
chaam voeden met echte voeding zoals groente, fruit, 
noten, vlees en vis. Eigenlijk alles wat van ‘Moeder Aarde’ 
komt en dan het liefst biologisch, want daar zitten meer 
sporenelementen in.” Veel dingen zijn vettig en zoet ge
maakt en daarom eten we het en vinden we het lekker, 
maar het doet ons geen goed. Karina wil graag mensen 
helpen om zich weer goed in hun vel te laten voelen. Ze 
begeleidt mensen zowel bij mentale blokkades als bij 
lichamelijke klachten. Het een heeft altijd met het ander 
te maken namelijk, vaak hebben mensen een ongezonde 
lifestyle. Dan kunnen ze wel groete en fruit eten, maar 
als een mens stress heeft dan neemt het lichaam ook 
minder goed vitamines op. Daarom is het belangrijk dat 
we ons geestelijk ook goed voelen. 

Karina heeft allerlei oplossingen voor verschillende 
klachten en haar doel is mensen bewust maken van de 
heilzame werking van een gezonde lifestyle. Ik ben ieder 
geval overtuigd en vind haar een erg inspirerende dame! 
Voor meer informatie, kijk gerust op www.karinabeijne.nl. 

Deskundig op gebied van 
voeding en vitaliteit

Karina Beijne 

If you want something in your 
life you've never had

you'll have to do something
you've never done.
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TegeltjeKijk nou eens!
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De wind liet nog even fris 
van zich horen en zien… 

Interview
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

  11 20       13 8 

 4         12 24\8    

 10     27 11\22        

   25           22 

   15       6\12      

   10 25    8\15        

   12 9\26           12

 28           5    

 4           11   

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  KEKJ   HCDC    EGED  
    -   =    
  -   -      -  
  CHB   GGD       FG  
    -   =    
             
  DGHE   HABD    EKDB  
    -   =    
De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de Week

 4149 - 2636 = 1513
         
 -   -   -
 628 - 553 = 75
         
 =   =   =
 3521 - 2083 = 1438

Oplossing Breinbreker

   11 20         13 8

 4 3 1     12 24\8 6 2

 10 8 2 27 11\22 8 1 7 6

   25 3 7 6 4 5 22  

   15 6 4 5 6\12 3 9  

   10 8 2 8\15 1 9 5  

   12 9\26 9 2 5 6 4 12

 28 9 8 5 6   5 1 4

 4 3 1       11 3 8

Oplossing Kakuro

Jady is een Bull Terriër van bijna 5 jaar oud. Ze is een drukke en enthousiaste meid die 
een klein beetje lomp is. Ze is altijd vrolijk en opgewekt en in voor een lolletje. Ze wil het 
liefste de hele tijd spelen, rennen en gek doen. Ze zit barstensvol energie en heeft dus veel 
behoefte aan los lopen; dit kan ze prima omdat ze goed luistert. Jady zoekt een baas die 
veel met haar samen gaat rennen en fietsen etcetera zodat ze haar energie kwijt kan. Ze 
kan het prima vinden met wat grotere 
honden maar de kleintjes vindt ze niet 
zo leuk. Omdat ze nogal lomp kan zijn 
kan het spelen soms wat ruw gaan, 
een huis met wat oudere kinderen is 
daarom voor haar het beste. Jady heeft 
een liefdevolle, maar consequente op-
voeding nodig. 

Ziet u deze drukke meid wel zitten? Kom 
dan snel eens langs om kennis met haar 
te maken. Dierentehuis Kennemerland, 
Keesomstraat 5. Geopend van maan-
dag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 
uur. Tel. 5713888, internet: www.dieren-
tehuiskennemerland.nl.

Dit is de derde en laatste week van de jaarlijkse paaspuzzelactie van de 

Zandvoortse Courant. Drie weken lang stonden er in verschillende adver-

tenties verspreid door de krant een letter en een cijfer verborgen. De cijfers 

geven de plaats aan van de letter in de oplossing. Door alle letters van de 

afgelopen drie weken in de goede volgorde te plaatsen, vindt u de oplossing 

van de puzzelactie. 

Als u de oplossing compleet heeft, kunt u deze in een gesloten envelop inleveren 
bij Bruna Balkenende aan de Grote Krocht of opsturen per e-mail naar: paas-
actie@zandvoortsecourant.nl. Vermeld bij uw oplossing altijd uw naam, adres en 
telefoonnummer. 

Onder de goede inzendingen worden leuke prijzen verloot, aangeboden door de 
ondernemers:

1x  Dinerbon van Orbit Restaurant
3x  VVV Geschenkbon à € 15

Samen de schouders eronder
Wat wij verwachten van een collega voor ons buurtteam? Hij of 
zij moet iets met mensen hebben. Flexibel zijn, collegiaal en een 
‘schouders eronder instelling’ hebben. Een diploma en ervaring  
heb je ook nodig, want onze buurtteams bestaan uit profs’.  
Meer weten over werken in de thuiszorg bij een Zorgbalans 
buurtteam? Kijk op www.werkenbijzorgbalans.nl of neem contact  
op met Sacha Janssen, Werving & Selectie, tel 023 - 891 82 39.

Volg ons nu ook op facebook!
 

http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DOrSMAn.nL OF 023-5714534

Heeft u een leuke 
klantenactie bedacHt?

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)
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Na de opening van de nieuwe brandweerkazerne op 16 
maart jongstleden aan de Linnaeusstraat kan men trots 
constateren dat de brandweer en de reddingsbrigade 
een mooi onderkomen hebben gekregen. Dat is in het 

Heden en verleden van de Zandvoortse brandweer

&Heden  Verleden

verleden wel anders geweest. De vraag hoe oud de vrijwil-
lige brandweer in Zandvoort is, is niet meer te achterhalen. 
Er is van het ontstaan niets bekend, pas in 1902 vinden we 
de eerste krantenberichten over diverse branden. 

Brandweerpost 
In 1908 was er brand in de 
villahuizen voorbij de Tol. Bij 
gebrek aan water konden 
brandweer en toeschouwers 
het afbranden niet voorko
men. Het gemeentebestuur 
zag in dat het aanleggen van 
brandputten in die straat 
noodzakelijk was. De nieuw 
aangelegde putten gaven 
genoeg water en hadden 
een voldoende straal om in 
het vervolg een uitslaande 
brand met succes te bestrij
den. Door B&W werd in 1914 
aan de raad voorgesteld om 
aan de Zandvoortselaan bij 
Bentveld een brandweerpost 
te vestigen. In 1927 werd 
een krediet verleend van fl. 
625, voor het installeren van 
een brandweerpost in Plan 
Noord.

Brandmeldingen
Namens B&W werd in 

Motorbrandspuit

In 1923 was er een demon
stratie van een nieuwe mo
torbrandspuit. Deze kon 
door slechts twee perso
nen voortbewogen worden 
en was uitermate geschikt 
voor kleinere gemeenten. 
Niettegenstaande de ge
ringe afmetingen had deze 
brandspuit een capaciteit 

Nieuwe kazerne 
is nog naamloos
Naar aanleiding van de 
ingebruikname van de 
nieuwe brand weerkazerne 
heeft Hans Gansner 
een brief geschreven 
aan de burgemeester. 
Daarin vraagt hij of 
de nieuwe kazerne de 
naam zou kunnen krij
gen van zijn overgroot
vader Jan van den Bos 
die, zo zegt Gansner, 
oprichter is van de 
vrijwillige brandweer 
te Zandvoort. Ook de 
(klein)zoons van Van 
den Bos en schoon
zoon J.M. Gan sner zijn 

1926 bekend gemaakt dat 
in geval van brandmel
dingen men dat door kon 
geven aan het bureau van 
politie, de gemeente en 
politiewoningen en bij de 
Opperbrandmeester J. van 
den Bos, Burg. Engel berts
straat 2, ingang Baan, des 
avonds zichtbaar aan een 
rood licht gevende lan
taarn met het opschrift 
Brandschel. Deze woningen 
zijn te allen tijde telefonisch 
aangesloten met het bureau 
van politie, waar
de centrale alarmseintoe
stellen voor de brandweer 
zich bevonden.

Verhuizing  
brandweergarage
Er werd druk gezocht naar 
een nieuw onderkomen voor 
de brandweer. De huidige be
huizing aan de Kleine Krocht 
7 was te klein en voldeed 

van 1000 liter water per 
minuut. De motorspuit was 
aangekocht door de gemeen
te en J.M. Gansner werd aan
gesteld als motordrijver.

Nationaal Brandweer 
museum
De uit 1936 daterende au
tospuit met een open bak 

allemaal in dienst geweest 
van de brandweer. Met al
lerlei gegevens van benoe
mingen kan Gansner dit 
aantonen.

niet meer aan de gestelde 
eisen. Bovendien leverde de 
nauwe straat moeilijkheden 
op bij het in en uitrijden van 

de wagens. Er werd gewerkt 
aan een plan voor de bouw 
van een brandweerkazerne 
in de nabijheid van de ri
oolwaterzuiveringsinstalla
tie in ZandvoortNoord. De 
keuze voor deze plaats had 
te maken met de direct be
schikbare bouwgrond en de 
in voorbereiding zijnde lo
kale NoordZuid verbinding 
met de verlengde Herman 

wordt in 1974 geschonken 
aan het Nationaal Brand
weermuseum in Helle
voetsluis. Voor de auto was 
geen plaats meer in de 
brandweergarage door de 
komst van een nieuwe blus
wagen en een hoogwerker.

Ladderwagen aangekocht
Naast deze moderne brand

Heijermansweg, onder de 
spoorlijn door naar Noord. 
Genoemde weg zou de 
brandweer een snelle aan

sluiting garanderen naar 
Bentveld en Zandvoort
Zuid. Een groot nadeel ech
ter was de afstand die de 
brandweerlieden moesten 
afleggen om de kazerne te 
bereiken. Lang niet alle vrij
willigers woonden of werk
ten in Noord. 

Oude Colpitt fabriek
Er werd overeenstemming 

bereikt over een omvang
rijke transactie, waarbij de 
gemeente de eigendom
men van de Colpitt aan de 
Duinstraat, bestaande uit 
woonhuis, bedrijfsgebouw 
(fabriek), erf en achterter
rein, aankocht en andersom 
de gemeente aan de Colpitt 
circa 6200 m2 grond ver
kocht in het gebied voor am
bachtelijke bedrijven aan de 
zuidzijde van de Kamerling 
Onnesstraat. Met het over
handigen van de sleutel aan 
brandweercommandant 
J. Zeepvat, stelde burge
meester Nawijn in 1971 de 
nieuwe brandweergarage 
aan de Duinstraat officieel 
in gebruik.
 
Brandweer wil verhuizen
In oktober 1998 onderzocht 
brandweercommandant 
Rob Schröder of de brand
weerkazerne zou kunnen 

verhuizen naar een betere 
plek. Want volgens Schröder 
voldeed de huidige kazerne 
aan de Duinstraat niet meer: 
“De kazerne ligt ongelukkig. 
We moeten heel voorzichtig 
zijn als we uitrukken en er 
zijn geen parkeerplaatsen in 
de buurt voor onze mensen. 
Het gebouw is 25 jaar oud en 
moeilijk schoon te houden. 
De meeste brandweerlie
den wonen of werken niet 
zo dicht bij onze kazerne.” 
Het heeft dus nog tot 2013 
geduurd voordat de brand
weer zijn nieuwe onderko
men aan de Linnaeusstraat 
in gebruik kon nemen. Maar 
na al het wachten mag het 
met recht een juweeltje wor
den genoemd.

Bronvermelding:
Informatie Folkert Bloeme
Krantenknipsels 120 jaar 
Zandvoortse kranten

Brandweergarage in de Kleine Krocht

De brandspuit

Zandvoorts eerste ladderwagen Jan van den Bos

Brandweer materiaal Gansner

weerauto kocht de gemeen
te in 1941 ook een ladderwa
gen. Deze kon voor allerlei 
doeleinden gebruikt wor
den, maar werd vooral door 
de brandweer veelvuldig ge
bruikt. De opperbrandmees
ter van destijds, de heer L.N. 
van den Bos, kreeg zo lang
zamerhand een uitgebreid 
‘wagenpark’.

door Nel Kerkman



Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week 2013

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
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Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij ook diverse
buiten artikelen hebben

zoals tuinbeelden en lantarens?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

Vier de lente met Pasen
BEURRE DEMI SEL

handgekarnd en licht gezouten
nu rol 250 gram slechts € 2,99

Verse gemarineerde 
Lamskoteletjes zonder been

100 gram € 2,50 - Geldig t/m 4 april
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Voor Pashouders:

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Koud hè...toch serveren wij de paasdagen 
lamshaasjes met Hollandse asperges!
Voor pashouders: gratis glas huiswijn.

Vanaf vrijdag 5 april serveren wij een 3-gangen jubileumsmenu voor € 20 
vanwege ons 20-jarig bestaan! Iedere week een ander menu tot eind april!

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Maak nu een afspraak en ontdek de nieuwe
mode kleuren by OPI voorjaar/zomer 2013
Uitgebreide hand of voetbehandeling by OPI ca 55 min. € 29 
ZandvoortPas april special: 
Manicure of Pedicure by OPI € 10 korting p.p. 
Niet i.c.m 6de gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57  M 06 140 29 888

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 



Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Beroepschriften <Alleen bij monumentenvergunningen> 
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze in-
zien tijdens openingstijden. Degenen die zienswijzen hebben 
ingediend tegen het concept-besluit  kunnen gedurende een 
termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
beroepschrift indienen. De datum van bekend¬making is de 
verzenddatum van de vergunning. 
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 6 april haalt de ecocar weer Klein Chemisch Afval 
op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 10.10-11.00 
uur, Tolweg 11.10-12.00 uur
 
Inzameling GFT rolemmers

Maandag 1 april (2e paasdag) 
De GFT- en cocon inzameling van deze dag wordt verplaatst 
naar dinsdag 2 april (incl. gele zakkenroute)

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Hogeweg 45, plaatsen kozijn/koekoek, verzonden 19 maart 
2013, 2013-VV-012.
- Strandafgang De Favauge 16, plaatsen trouwkapel, verzonden 
20 maart 2013, 2013-VV-018.
- Strandafgang Zuiderduin 2, uitbreiden strandpaviljoen, ver-
zonden 21 maart 2013, 2013-VV-015.

Bentveld:
- Bramenlaan 10, kappen vijf bomen in achtertuin, verzonden 
19 maart 2013, 2013-VV-019.

Geweigerde omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Kerkstraat 10, bouw winkel met vier appartementen, verzon-
den 21 maart 2013, 2012-VV-141.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 

Gemeentelijke publicatie week 13 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 12 en de 
verdere in week 12 door het college genomen besluiten zijn in 
week 13 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Nota vastgesteld
Het college van B en W heeft in zijn vergadering van 19 maart 
2013 de nota Beleidsregels en uit voeringsvoorschriften straat-
naamgeving en (huis)nummering vastgesteld. Deze nota vindt 
zijn basis in de Verordening naamgeving en nummering 2010. 
De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2011.
 
Raadvergadering

 
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 2 april 2013. Zij houdt 
dan een Informatiebijeenkomst. U kunt inspreken over de 
onderwerpen op de agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Gemeenteraad - Informatie dinsdag 2 april 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

RAADSZAKEN 
Proces invoering parkeerregimes
Visie Algemene Begraafplaats Zandvoort 2014-2017
Beperking kosten huishoudelijke hulp WMO
DeltaPlan verblijfstoerisme
Planontwikkeling bouwblok Louis Davidsstraat (Louis Davids-
carré)
Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Kostverloren-
straat e.o.
Entree Zandvoort
Verordening adviescommissie raad 2013

Debat en besluitvorming over de geagendeerde raadsvoorstel-
len vindt plaats op 9 april 2013. 

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan 
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 
agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de 
meest recente agenda en alle informatie op de website van de 
gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender 
met agenda’s ”. 

De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

Ronde Tafelbijeenkomst 

Op woensdag 3 april is er geen Ronde Tafel bijeenkomst.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donder  dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar 
de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

   U kunt zelf uw afspraak inplannen 
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van 
de gemeente aan de oranje button met het kalendertje 
erop. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken aan de 
balie of bij de receptie of per telefoon.
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Gert Jan Bluijs glorieus sjoelkampioen
Zandvoorts Open Sjoelkampioenschap 

Verdienstelijk gelijkspel van SV Zandvoort

Hockey dames vegen tegenstander 
Athena van het kunstgras

Lichten gaan weer op groen

Al vijf jaar lang is de derde dinsdag in maart de dag dat de 
Zandvoortse finale sjoelen tussen mannen en vrouwen in 
het gastvrije Café Koper plaatsvindt. Vorige week dinsdag 
was het weer zover voor The Battle of the Sexes: het Zand-
voorts Open Sjoelkampioenschap. 

Aankomend weekend gaan de lichten weer op groen voor 
het nieuwe autosportseizoen met de paasraces. Het afge-
lopen jaar heeft laten zien dat een teruglopende belang-
stelling in de autosport er toe geleid heeft dat de Formule 
Ford niet meer aan de start verschijnt. Maar dat betekent 
niet dat er geen open eenzitters te zien zullen zijn. De lei-
ding heeft een alternatief in de vorm van de Historische 
Monoposto’s, die een belangrijke opmaat zullen zijn voor 
het Historische Grand Prix weekend in september.

Na de zeperd van vorige week, heeft SV Zandvoort zater-
dagmiddag in Aalsmeer een zeer verdienstelijk gelijkspel 
behaald tegen de nummer twee van de ranglijst. Ondanks 
het gemis van vijf basisspelers kwam de formatie van trai-
ner Pieter Keur tot 1-1.

De dames van ZHC hebben zondag in Amsterdam een klin-
kende overwinning geboekt op Athena. De teller stopte 
pas bij een stand van 0-6. Door deze fraaie overwinning 
staan onze plaatsgenoten nu op de tweede plaats.

In januari strijden de vrouwen 
om de ereprijzen en in febru
ari de mannen. De 10 beste 
mannen en vrouwen streden 
dinsdag 19 maart tegen el
kaar. Dit jaar leverde dat een 
verrassend spektakel op. In 
de voorrondes werd het kaf 
ruw gescheiden van het ko
ren. Kanshebber zoals Kees 

Hoe de startvelden er ver
der uit zullen gaan zien is de 
vraag. Naast de Historische 
Monoposto’s zullen na een 
lange tijd ook de Racetrucks 
weer te zien zijn op het 
Zandvoortse circuit. In deze 
klasse start onder andere 
de Nederlander Erwin Klein 
Nagelvoort met een Scania 
T113. Daarnaast komen ook 

De basisselectie werd aan
gevuld met spelers uit het 
tweede elftal. Die waren zo 
gretig dat ze zowat het gras 
opvraten, wat uiterst inspi
rerend werkte op de rest van 
het elftal. 

Uit niets bleek dat de tegen
stander Aalsmeer de ‘runner 
up’ was. Toch kwamen zij, 
door ongelukkig uitverdedi
gen van Zandvoort, in de 22e 
minuut op voorsprong. De 
Zandvoorters gingen echter 
niet bij de pakken neerzit
ten en raakten zeker niet 
in paniek. Zo mogelijk nog 
meer spirit kon er worden 
aangeboord en Zandvoort 
kreeg het beste van het spel. 

In afwachting of de wed
strijd, ondanks een gevoels
temperatuur van ruim 7, 
zou doorgaan, waren de 
Zandvoortse dames al vroeg 
wakker. “Met precies 11 da
mes zijn we zeer dik aange
kleed afgereisd naar Athena 
in Amsterdam. Ook Athena 
had maar 11 spelers, echter 
hadden zij besloten om met 
een ‘vliegende keep’ te spe
len waardoor zij op bepaalde 
momenten dus ergens een 

van Dam moest het onder
spit delven. Gebruikelijk is hij, 
altijd finalist bij het mannen 
kampioenschap, zeker van een 
finaleplaats. Zijn naam prijkt 
dan ook menigmaal op de 
wisseltrofee. Dit jaar wist hij 
de finale echter niet te berei
ken. Zijn wederhelft Hanneke 
wel. Ook zij heeft al vaker de 

Werner en Sascha Lenz met 
een Mercedes Axor in actie.

Uiteraard rijdt ook het meren
deel uit de Dutch Power Pack 
mee, waarin de Dutch Renault 
Clio Cup vooralsnog het groot
ste startveld heeft. Daarin 
rijden kampioenskandidaten 
als Sebastiaan Bleekemolen, 
Robert van den Berg en Marcel 

In de 32e minuut kwamen 
onze plaatsgenoten langs
zij door een mooi binnen 
gekopte corner van Mitchell 
Braamzeel. 

Na rust stond er een furi
eus Zandvoort op het veld. 
Het eerste kwartier creëerde 
Zandvoort enkele kleine en 
zelfs een hele grote kans. 
Het laatste half uur kon het 
dubbeltje iedere kant op val
len. Dan weer was het druk 
voor het doel van goalie 
Boy de Vet, dan weer moest 
de doelman van de gasthe
ren alle zeilen bijzetten om 
Zandvoort van scoren af te 
houden. Tien minuten voor 
tijd kreeg Aalsmeer alle kans 

vrouwtje meer hadden rond
lopen. De kou was bijtend en 
dat maakte het spelen niet 
makkelijker”, vertelde aan
voerster Nathalie Huisman, 
die zelf duidelijk in goeden 
doen was zondag. Zij scoorde 
voor rust twee keer, waarvan 
een na een mooie en snelle 
solo. Ook Julia Buchel en 
Sandra Boersma konden de 
plank goed vinden. Na rust 
waren beiden twee keer suc
cesvol.

sjoelen

autosportvoetbal

hockey

Geconcentreerde Gert Jan Bluijs

Natte editie Paasraces 2012 | Foto: archief Chris Schotanus

bronzen, zilveren of gouden 
trofee in huis gehad. Na de 
voorrondes stond zij op de 
2de plaats, na Anneke Polak en 
voor Peter Schrader. De finale 
bracht een geheel andere uit
slag. Good old Gert Jan Bluijs 
kwam terug uit een midden
positie en ging strijken met de 
eer. Marcella Balk werd twee 
en Jeroen Kunstman drie. Dat 
de druk dit jaar groot was 
bleek ook uit de uitslag van de 
Gouden Sjoelsteen Worp. Als 
intermezzo vindt traditioneel 
de worp met de gouden sjoel
steen plaats. Sponsor Hertog 
Jan beloont de spelers die de 
sjoelsteen in een worp in de 
3 of 4 weet te schuiven met 
een mooie prijs. Dit keer was 
slechts Anneke Polak koel
bloedig genoeg om dit te vol
brengen. Een zeer gezellige en 
vooral sportieve avond waar
bij de spelers en speelsters 
elkaar prima aanmoedigden. 

Dekker. Maar ook Melvin de 
Groot en Ronald Morien ma
ken kans op een podiumplek. 
Morien krijgt zelfs de tech
nische ondersteuning van 
het Team Bleekemolen. Het 
Zandvoortse Certainty komt 
met Paul en Eva Harkema.

Het Certaintyteam komt ook 
in actie in de Formido Swift 
cup, met rijders Tommy van 
Erp en Gerard de Nooij. Verder 
zal ook de Burando Production 
Open tijdens het paasweek
end te zien zijn op Circuit 
Park Zandvoort. In deze klasse 
wordt de kampioenswagen 
van Rob Severs uit 2012 nu be
stuurd door Barry en Dennis 
van der Dong. 

Om het raceweekend heen 
is een heel programma ge
bouwd, met als hoogtepunt 
een optreden van Lange Frans 
tijdens de middagpauze op 
paasmaandag. Voorafgaand 
aan de tweede Formido 
Swift race heeft het publiek 
toegang tot de startgrid. Ga 
voor alle trainings en starttij
den en de kaartverkoop naar 
www.cpz.nl.

op de winst. Een ongelukkig 
handsbal van Patrick Koper 
in het strafschopgebied le
verde hem een rode kaart op 
en Aalsmeer een strafschop. 
Maar keeper De Vet produ
ceerde weer eens een van 
zijn bijna katachtige reflexen 
en kon de bal met de voet 
over de achterlijn werken. 

Komende zaterdag gaat 
Zand  voort bij het Hoofd
dorp se Overbos op visite, 
dat het afgelopen weekend 
met 01 in eigen huis van OSV 
verloor en op de op een na 
laatste plaats in de compe
titie staat. Die wedstrijd be
gint om 17.00 uur! Maandag, 
tweede Paasdag, wordt op 
sportpark Duintjesveld de 
tweede helft van de door de 
sneeuw gestaakte thuiswed
strijd tegen kampioenskandi
daat WVHEDW gespeeld. Er 
wordt dan om 14.30 uur bij 
een stand van 01 afgetrapt.

“Ondanks het feit we abso
luut niet alle kansen hebben 
benut en je merkt dat we 
minder op elkaar ingespeeld 
zijn doordat we trainingen 
hebben moeten missen, is 
deze uitslag absoluut goed 
voor zowel het doelsaldo 
als ons zelfvertrouwen. Ik 
hoop dat we vanaf nu wei
nig wisseling van speelsters 
hebben zodat we met een 
solide team verder kunnen 
groeien”, gaf Huisman als 
commentaar. In het klasse
ment staat ZHC nu op de 2e 
plaats. Zondag 7 april spelen 
de dames thuis tegen AMVJ 
14, die momenteel op de der
de plaats staan.
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Edwin Mokua wint de ‘Hel van Zandvoort’
Na 60 jaar op herhaling

Opnieuw winst voor The Lions

Afgelopen zondag deden bijna 13.000 hardlopers mee aan de zesde, en tot nu toe koud-
ste, editie van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run. Met windkracht 6 en een gevoels-
temperatuur van -10°C. werd het een editie om niet snel te vergeten. Sommige lopers 
spraken over ‘De hel van Zandvoort’. 

Dorpsgenoot en wielerfanaat Klaas Koper heeft afgelopen 
zaterdag deel genomen aan de nieuwe koers de Omloop 
van Zandvoort. Koper had zich ingeschreven voor de 80 
kilometer maar moest gaandeweg, net als vele anderen, 
door de vreselijke kou zijn plan wijzigen en maakte de 40 
kilometer af.

De Zandvoortse basketballers hebben afgelopen zaterdag 
opnieuw een mooie overwinning geboekt. In Overveen 
was het derde team van KTC niet opgewassen tegen de 
Zandvoortse wervelwind en moest met 59-79 de winst aan 
de kustbewoners laten.

De wedstrijd over 12 km 
werd bij de mannen gewon
nen door de Keniaan Edwin 
Mokua in een tijd van 36.45. 
Bij de vrouwen kwam net 
als vorig jaar zijn landge
note Esther Chemtai als eer
ste over de finish, dit jaar in 
een tijd van 40.46 minuten. 
Haarlemmer Tom Wiggers fi
nishte als eerste Nederlander 
op de vijfde plaats. 

Om 13.00 uur werden de 
deelnemers aan de 12 km, 
de hoofdafstand van het 

De start van de koers was 
in de pitstraat en voerde de 
deelnemers eerst een ronde 
over het circuit. Het was niet 
de eerste keer dat Koper op 
het circuit reed. Exact 60 jaar 
geleden nam hij deel aan de 
‘Grote Prijs van Zandvoort’, 

Lions heeft voor dit seizoen 
de tweede plaats op de rang
lijst al veiliggesteld en zou in 
theorie nog kunnen promo
veren als koploper Alkmaar 
Guardians nog twee steekjes 
in de competitie laat vallen. 
Of dat reëel is, is vers twee. 

De heenwedstrijd in de 
Korver Sporthal werd maar 
net aan gewonnen van KTC 

evenement, weggeschoten 
door wethouder Belinda 
Göransson. In het startvak 
werd er volop gedanst, ge
sprongen en meegedaan 
met de wave, alles om de 
spieren warm te houden. 
Voor het eerst in de historie 
moesten de deelnemers zich 
namelijk warm aankleden 
voor de Circuit Run. Waar bij 
eerdere edities de tempera
turen in het eerste weekend 
van de lente hoog opliepen, 
vorig jaar zelfs tot 20°C, was 
het zondag bijzonder koud. 

getuige de bijgaande foto. Uit 
de andere foto, die bij benade
ring op dezelfde plaats werd 
gemaakt, maakt hij zich klaar 
voor de start. Ook al gaan de 
jaren voor Koper (82) tellen, 
nog steeds rijdt hij veel door 
de omgeving.

H3 (4941). Het is een ploeg 
met een paar erg handige 
spelers, daarom gaf coach 
Peter Sterker voor de wed
strijd al aan dat het belang
rijk was om goed geconcen
treerd van start te gaan.

KTC koos zaterdag voor 
een mantoman verdedi
ging. Hierdoor konden onze 
dorpsgenoten met ‘pick & 

circuit run

basketbal

Het was voor de deelnemers 
vooral doorbijten op het 
strand in verband met hoog 
water. Hierna werden zij ech
ter warm verwelkomd in het 
dorp door de vele supporters, 
hoewel minder dan vorig jaar, 
die de kou trotseerden om de 
lopers aan te moedigen.

Toekomst
Hoofd en titelsponsor 
Runner’s World, sinds de eer
ste editie in 2008 betrokken 
bij het evenement, maakte 
maandag bekend dat zij het 

rolls’ (blok zetten en afrol
len) aan de gang gaan en 
was het minder een kwestie 
van continu de lange man
nen zoeken zoals Lions meer 
gewend is. “Ondanks dat we 
in het eerste kwart al flink 
uitliepen bleef KTC erg fa
natiek. Dit was eigenlijk de 
hele wedstrijd zo en mede 
daarom was het een leuke 
wedstrijd. Aan de scores te 
zien was er bij deze wed
strijd een eerlijke verdeling 
tussen de lange mannen en 
de schutters. Uitblinker van 
de wedstrijd was Bart van 
der Storm met 5 (op 7!) drie
punters. Als hij lekker staat 
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Que Pasa Playa 

Strandpaviljoen 6
Rabobank Haarlem 

en Omstreken
Reco Autoschade 
Restaurant EVI
Sea Optiek 
Shanna's Shoe Repair 

& Leatherwear
Slinger Optiek
Strandpaviljoen Storm 8
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart  

Notarissen
Videocine
Zandvoorts Mannenkoor
Zandvoorts Museum
Zorgbalans

Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bandai Thai
Beach Club Tien
Bistro Nostalgie
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Bruna 
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Corry's Kaashoek
Dierenkliniek Zandvoort
Dobey Zandvoort 
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars 
Exprom
Haar
Job2Go
Kroon Mode
La Bonbonnière 
Lunchbreek 
Naturana Mode C.V.

Winnaar Edwin Mokua (nr. 2) voorop | Foto: Chris Schotanus

Klaas Koper in 1953 op dezelfde locatie

Klaas Koper afgelopen zondag op het circuit

contract hebben verlengd tot 
en met de editie van 2016. 
“Runner’s World is ontzettend 
trots dat zij zich kan verbinden 
aan zo een uniek evenement 
dat nog steeds groeit, en nog 
veel verder kan groeien. Het is 
met zijn vele onderdelen echt 
geschikt voor elke loper”, al
dus hoofdredacteur van het 
magazine, Olivier Heimel. Ook 
organisator Le Champion is 
erg blij met deze voortzetting. 
“Wij zijn er trots op dat de sa
menwerking tussen Runner’s 
World en Le Champion gecon
tinueerd wordt. Als autoriteit 
op running gebied, met een 
enorme achterban van zo
wel beginnende als ervaren 
hardlopers, is Runner’s World 
een perfecte partner voor de 
Zandvoort Circuit Run”, aldus 
directeur van Le Champion 
Simone Richardson. 

De 7e Runner’s World Zand
voort Circuit Run zal plaats
vinden op zondag 30 maart 
2014, gelijktijdig met de 
tweede editie van de fiets
tocht Omloop van Zandvoort. 
Een dag eerder, op 29 maart, 
organiseert Le Champion de 
vierde editie van de wandel
tocht ‘30 van Zandvoort’.

te schieten dan wordt het 
voor de rest van het team 
een stuk makkelijker door
dat de verdediging van de 
tegenpartij moet uitstappen 
en er dan gaten vallen. Op 
het sheet stonden een paar 
driepunters van ons als twee 
punten genoteerd, maar dat 
maakte in deze partij ge
lukkig niet uit, het verschil 
was groot genoeg”, merkte 
woordvoerder Robert ten 
Pierik op na afloop.
Topscorers: Robert ten Pierik: 
18, Bart v.d. Storm en Ron 
v.d. Meij ieder 17 en Niels 
Crabbendam was goed voor 
16 punten.
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Zie onze advertentie op de achterpagina 

3 7Actueel Actueel Historie Sport
Ondernemers
Grote Krocht
boos op AH

Man zoekt
hulp bij voeren
van de ganzen

Spraakmakende
branden uit de
vorige eeuw

Voetballers
halen 1 punt
uit 2 wedstrijden

9e jaargang • week 14
4 april 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

11 23

Drukte in
Zandvoort

‘Zie je, het kan 
dus nog wel’

De Mannetjes

Windenergie op zee. U kunt vanaf 3 april 
een zienswijze indienen bij de rijksoverheid. 

Kijk op pagina 20+21
Gemeente Zandvoort

Afgelopen maandag kwamen 24 leerlingen van de Nicolaas-
school om 10.00 uur naar Huis in de Duinen. Samen met  
burgemeester Niek Meijer deelden ze paaspakketten uit  
aan de bewoners in het huis zelf en in de aanleunwoningen. 

Een van de beschilderde paaskuikens

Paaspakketten voor ouderen
Nadat de pakketten wa
ren uitgedeeld werden de 
kinderen opgevangen door 
4 kunstschilders/kunste
naressen om gezamenlijk 
een groot paaskuiken te 
beschilderen. Omdat met 
24 kinderen en een paar 
ouderen 1 paaskuiken schil
deren teveel was, zijn er 
nog 4 kunstwerken bij ge
maakt. Het resultaat mag 
er wezen, was de gedeelde 
mening.

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Maandagmiddag stond er file op de Dr. Gerkestraat

Het afgelopen paasweekend mag dan de boeken in-
gaan als een van de koudste van de laatste 100 jaar, voor 
Zandvoort was het zeker geen slecht weekend. De gratis 
Paasraces brachten circa 20.000 bezoekers naar Circuit 
Park Zandvoort. Maar ook het strand en het centrum 
werden druk bezocht. 

Paasweekend was
koud maar druk 

Voor ondernemend Zand
voort zijn er wel eens min
der succesvolle paasdagen 
geweest. De combinatie van 
een windvrije plaats ach
ter het glas met een heer
lijk voorjaarszonnetje dat 
de hele dag zijn best deed, 
heeft op paasmaandag 
toch de nodige bezoekers 
naar Zandvoort getrokken 
en de terrassen waren over 
het algemeen goed bezet. 

Vorige week zaterdag, Stille Zaterdag, hebben 25 kinderen van verschillende scholen 
uit Zandvoort meegespeeld in de musical ‘Tijd om op te staan’. Nadat de zon onder 
was gegaan, om 19.10 uur, was de stilte voorbij en konden de toeschouwers Pasen 
gaan inluiden.

Het slotlied werd met de hele groep gezongen

Het werd een prachtige mu
sical met zang van kinderen 
tussen de 4 en 12 jaar. “Tijd 
om op te staan, tijd om op 
te staan: met Pasen is Hij 
ons voorgegaan, Hij is opge

staan, Hij is opgestaan, sta 
op! En ga achter Hem aan!”, 
was het thema van deze kin
dermusical. 

In deze musical werd het hele 

paasverhaal nagespeeld, ver
gezeld met mooie liedjes. 
Van de intocht in Jeruzalem 
met Palmpasen tot de op
standing van Jezus Christus. 
Het verraad van Judas, en 

over Petrus die tot drie keer 
toe Jezus verloochende voor
dat de haan kraaide.

Het was heel druk in de 
Protestantse kerk waar de 
musical werd opgevoerd. 
Circa 150 volwassenen be
zochten de voorstelling. Om 
en op het podium 25 kinde
ren en dan nog zo’n 40 kin
deren in de zaal. Het was een 
genot om naar te kijken. Een 
van de ‘leerlingen van Jezus’ 
was helaas ziek geworden en 
kon niet meespelen. Deze rol 
werd grandioos opgevangen 
door Lavinia van Wallenberg, 
waarvoor chapeau! 

Volgend jaar wil de organi
satie een paasmusical gaan 
spelen met iets oudere 
kinderen, met tieners uit 
Zandvoort. Daarom deze op
roep: ben je tussen de 10 en 
16 en lijkt het je leuk om dit 
eens mee te maken? Meld je 
dan aan via maaikecappel@
onschool.nl.

Prachtige musical luidde begin van Pasen in

Ook onze oosterburen wis
ten Zandvoort weer te vin
den en dat zorgde al met al 
voor een gezellige drukte 
in het dorp. De uittocht gaf 
voor het eerst dit jaar weer 
wat problemen. Er stond aan 
het einde van de middag een 
file, maar die was toch nog 
vrij snel opgelost. Als dit een 
opmaat is voor het komende 
zomerseizoen, wordt 2013 
een mooi jaar.
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waterstanden

Donderdag 4 april
gaat onze nieuwe 
avondkaart in!
Voor reserveringen bel  

023 - 571 57 07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl

het hele jaar geopend

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

april
4
5
6
7
8
9
10
11

-
-

00.56
02.06
02.51

-
-
-

05.35
07.05
08.34
09.55
10. 44
00.51
01.46
00.36

10.56
1 2 . 1 5
13 .24
14.30
1 5 . 1 5
03.40
04.17
04.57

18.50
20.25
21. 44
22.54

-
1 1 . 2 5
1 2 . 1 5
13.00

23. 41
-
-
-
-

1 5 . 5 8
1 6 . 3 5
1 7 . 1 2

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Spotlight

Echt waar

Barry Paap

wordt 7 april 
40 jaar!

familieberichten

in memoriam 
07 - 04 - 06   07 - 04 - 13

Peter de Jong
‘Lange’

Een ding moet je weten
We zullen je nooit vergeten

zoon

Anneke & Peter 
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Bij die geweldige Italiaan 
Alfredo van Fontanella (want 
zo heet ’ie!) hangt een foto 
van een scheve Watertoren. 
Erg geestig. Maar tegelij
kertijd ook intens droevig. 
Want het duurt niet lang of 
de Watertoren stort in el
kaar. Laatst liep ik langs het 
gebouw en ik schrok van de 
staat waarin het verkeerde. 
Het leek wel een krakersbol
werk. Achter de ramen was 
met ducktape stukken kar
ton geplakt, alsof niemand 
mocht zien wat voor een 
zooitje het van binnen was. 
De buitenboel had ook wel 
een likje verf nodig, om een 
understatement te gebrui
ken. Misschien heb ik wel een 
te rijke fantasie, maar in het 
voorbijlopen leek het alsof ik 
een diepe zucht hoorde die 
vanuit het binnenste van het 
gebouw ontsnapte. Met dank 
aan de laatste technologieën 
die ervoor zorgen dat je de 
ganse wereld in je huis kunt 
halen, kom ik het dorp nau
welijks nog uit. Maar vroe
ger, toen ik nog reisde, vond 
ik het altijd fijn als ik weer in 
Zandvoort kwam en de wa
tertoren zag. Het voelde als 
thuiskomen. En ik ben niet de 
enige inwoner van Zandvoort 
die daar zo over denkt. Ik ken 
bijvoorbeeld een lieve dame, 
die pas op vakantie wil als op 
de plek van bestemming een 
exacte replica van de water
toren staat. Echt mooi is ‘ie 
niet, maar hij hoort gewoon 
hier. Zo simpel is het. Wie redt 
’m? Het zal me een rotzorg 
zijn als 1 of andere excentrie
ke miljonair de watertoren 
opkoopt en er een eenkamer
appartement met een heel 
hoog plafond van wil maken. 
Als ik ’m maar blijf zien.

Come on, B&W! Voordat we 
met z’n allen in opstand ko
men. Ik bedoel: als men in 
New York de Empire State 
Building laat verpiete
ren, dan jagen de in
woners burgemeester 
Bloomberg ook met 
pek en veren de stad 
uit... M
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cartoon - Hans van Pelt

Watertoren

5  Jazz Jam sessie - o.l.v. Arthur Heuwekemeijer. 
 Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

5  Wijnproeverij - Café Koper, aanvang 20.30 uur

5&6 Jeugdtoneel - Voorstelling: ‘Geld in de fik’. 
 Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

7  Jazz in Zandvoort - Gastoptreden van Ilse Huizinga. 
 Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

7  Mountainbike demodag - Inclusief diverse merken 
 tests. Camping de Branding, 10.00-16.00 uur

12  Zing mee met Gré - Café Oomstee, 
 aanvang 20.30 uur

12  Pub quiz - Café Koper, aanvang 21.00 uur

12  Genootschapsavond - Theater De Krocht, 
 aanvang 20.00 uur. Deuren open 19.15 uur

14  Duits Autosport Festival - Circuit Park 
 Zandvoort

^ april _ april a 

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
04 april t/m 10 april

TED & DE SCHAT VAN DE MUMMIE (3D/NL)

ZA-ZO-WO om 13.30 u. 

ZAMBEZIA, DE VERBORGEN VOGELSTAD (3D/NL)

ZA-ZO-WO om 15.30 u.

OZ, THE GREAT AND POWERFUL
DO t/m DI om 19.00 u.

VERLIEFD OP IBIZA
DO t/m DI om 21.30 u.

FILMCLUB:
ZERO DARK THIRTY
WO om 19.30 u. 

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda? 
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Granaat tot ontploffing gebracht

Winkeliers Grote Krocht boos  
op gemeente om nieuwe ingang AH

Maandagmiddag, tweede paasdag, was het zeer druk op 
het strand. Een wandelaar vond ter hoogte van reddings-
post Noord van de Zandvoortse Reddingsbrigade een aan-
gespoelde granaat. De politie werd gewaarschuwd en was 
snel ter plaatse. 

Er is grote onrust ontstaan onder de ondernemers van  
de Grote Krocht na de presentatie van de definitieve 
nieuwbouwplannen van Albert Heijn (AH). Volgens de  
winkeliers maken zij uit de tekeningen op dat de hoofd-
ingang van de nieuwe AH- winkel om de hoek in de Louis 
Davidsstraat komt.

Direct werd een groot stuk 
strand afgezet door de 
eveneens gealarmeerde 
reddingbrigade. De politie 
had het sterke vermoeden 
dat het om een granaat 

En dat is geheel in tegen
spraak met de beloftes die 
meerdere colleges aan de 
winkeliers hebben gedaan, 
dat de hoofdingang van 
de supermarkt gewoon 
aan de Grote Krocht blijft. 
De ondernemers vragen 
zich af of de gemeente 
zich heeft laten inpakken 
door de grootgrutter door 
akkoord te gaan met een 
verplaatsing van de entree. 
De Grote Krochtwinkeliers 
vrezen dat de loop uit hun 
winkelstraat verdwijnt, om
dat mensen via de nieuwe 
parkeergarage direct bij AH 
naar binnen kunnen en dan 
niet meer bij de andere win
kels komen.

De paniek onder de onder
nemers is groot omdat de 
definitieve plannen deze 
week al in de raad zijn be
handeld en de winkeliers 
te kort tijd hebben gehad 
om adequaat te reageren. 
Ondernemers Vereniging 
Zandvoort (OVZ) heeft in al
lerijl een brief naar de raads
leden gestuurd, waarin zij 
haar ongerustheid kenbaar 
maakt over de ontstane 
situatie. In de brief wordt 
gewezen op het jarenlange 

ging en waarschuwde het 
Explosieven Opruiming 
Commando. Toen deze spe
cialisten kwamen, konden zij 
de vermoedens beamen en 
constateerden dat het om 

overleg met de raad en ver
tegenwoordigers van AH, 
waarin meerdere malen is 
toegezegd de wens van de 
ondernemers aan de Grote 
Krocht serieus te nemen.

Als centrumvertegenwoor
diger van OVZ is Peter 
Tromp van Kaashuis Tromp, 
gelegen op de hoek van 
de Grote Krocht en het 
Raadhuisplein, een hand
tekeningenactie begonnen 
onder de ondernemers en 
Sjaak Balkenende van Bruna 
heeft alle fractievoorzitters 
van de politieke partijen de 
afgelopen dagen benaderd 
met zijn grieven. “Waarom 
moet het besluit in drie 
weken worden genomen, 
terwijl we er al heel wat ja
ren mee bezig zijn? Wat wij 
willen is dat de behandeling 
in de raad een paar weken 
wordt uitgesteld, zodat ie
dereen nog eens kan kijken 
wat de gevolgen zouden 
zijn van deze beslissing”, 
zegt Tromp. Niemand is vol
gens hem gebaat bij een on
gewenste situatie die voor
komen kan worden. Tromp: 
“Dat Albert Heijn fors uit
breidt daar hebben wij niks 
op tegen. Ook het feit dat 

een doorgeroeste mortier
granaat ging. Na deze vei
liggesteld te hebben werd 
het explosief in de duinen 
bij Bloemendaal tot ontplof
fing gebracht. 

Nog regelmatig komen ex
plosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog boven water 
op het noordstrand en rich
ting IJmuiden, en wordt er 
handelend opgetreden.

mijn winkel zijn hoekfunc
tie kwijt raakt, omdat een 
deel van de nieuwbouw 
vlak naast de zaak begint, 
daar kan ik niks aan doen 
omdat het in het bestem
mingsplan staat. Maar 
dat de gemeente goed
keurt dat de ingang aan de 
Grote Krocht verdwijnt en 
daarmee de ondergang van 
onze winkelstraat inluidt, 
dat reken ik de gemeente 
zwaar aan.” 

Een woordvoerster van 
Ahold laat in een reactie 
weten dat er helemaal nog 
geen beslissing is genomen 
over de plaats van de hoofd
ingang. Wat op de tekening 
als ingang wordt gezien, is 
een toegang tot de parkeer
garage. “Nee, er is nog niets 
definitief”, verzekert zij. 

Overigens maakt GBZ
raadslid Michel Demmers 
zich zorgen over het ge
zicht van de nieuwe AH. 
Hij vreest dat de in het 
Masterplan in 2005 afge
sproken uitgangspunten, 
waar Demmers toen als 
wethouder bij betrokken 
was, weinig over blijft. “Als 
ik de tekening zo bekijk 
wordt het een massaal en 
modern gebouw, dat hele
maal uit de toon valt met 
de omgeving”, is hij van me
ning. Hij staat daarin niet 
alleen. Er wordt door kriti
sche volgers van het plan 
zelfs al gesproken over een 
tweede Circustheater.

Evenementenagenda
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Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.

Trio van Hollandse garnalen,  
gerookte heilbot en gerookte zalm

of
Anti pasti met serrano,  

chorizo en gemarineerde olijven
❖

Lamskoteletten met groene kruiden en knoflook
of

Tonijnsteak met kikkoman en wasabi
❖

Flensje met citroenijs en frambozensaus 

www.pluspuntzandvoort.nl  
T 023 57 40 330

Voor meer informatie en inschrijfformulieren.

Voor proeflessen kunt u contact opnemen 
met Hella Wanders

 cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
Deelbetalingen is mogelijk bij cursussen boven de € 40,-.

Nana’s Maken 
Nana's zijn dikke vrouwenbeeldjes, die vervaardigd worden van papier-
maché. In deze korte cursus leert u hoe u deze Dikke Dames zelf kunt 
maken. Zie ook de website www.letscrea.nl om meer te weten over 
Nana’s. 
Woensdag 19:30 - 22:00 10 april t/m 24 april

Fotobewerking gevorderden Gimp
Deze cursus is bedoeld voor mensen die meer uit hun digitale foto's 
willen halen dan de gebruikelijke standaard bewerkingen. Voor deze 
cursus is een basiskennis van de computer gewenst en dient u in het 
bezit te zijn van een computer of laptop om thuis te oefenen. 
Donderdag 19:30 - 21:30 16 mei t/m 20 juni
 
Yoga voor (ex) kankerpatiënten
Nieuwe docente: Ingeborg Mooiweer
Juist als je ziek bent (geweest) is het fijn om positief met je lichaam 
bezig te zijn. Na afloop is er gelegenheid om samen thee te drinken. 
 
Vrijdag 9:30 - 10:30   

JazzDance 55+Jong 
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven. Elke week bewegen is 
gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal een stuk lichter. Er 
wordt rekening gehouden met leeftijd en vermogen. Je mag gerust 
meedoen op een stoel.
Donderdag 14:30 - 15:30 16 mei t/m 4 juli

Medische gym
Speciaal voor rug, nek en andere medische klachten.
Vrijdag 9:30 - 10:30 t/m 21 juni
 
Senioren Computercursus
Snuffelcursus
Dinsdag 10:00 - 12:00  9 april t/m 23 april
Basiscursus  
Dinsdag 10:00 - 12:00 7 mei t/m 11 juni

Hatha Yoga  
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt met 
eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe 
energie en innerlijke kracht. Er zijn nog enkele plekken op de 3de groep:
Vrijdag 12:15 - 13:15

Speelgoedvijver 
De Lachende Kikker

Een initiatief van vrijwilligers
Verzameld speelgoed 

voor kinderen/gezinnen waar weinig speelgoed gekocht kan worden.
Inleveren kan bij: Stichting Pluspunt, Flemingstraat 55 te Zandvoort
Bij u thuis ophalen: Bel 06–31796676 (ma t/m vrij 09.00–12.00 uur)

of stuur een e-mail naar speelgoedvijver@gmail.com

Speelgoed uitgifte 
Uitgifte/ophalen: Stichting Pluspunt, Flemingstraat 55 te Zandvoort

vrijdag 17 mei - vrijdag 21 juni
vrijdag 27 september - vrijdag 8 november

 09.30 - 13.30 uur
Bent u iemand, of weet u iemand die graag speelgoed wil  

ontvangen, kijk op onze website hoe aan te melden of mail  
speelgoedvijver@gmail.com

Koninginnedag
2013

GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS 
VOOR 30 APRIL A.S.

Op WOENSDAG 10 april kunt u
weer een marktkraam huren voor de

 ROMMELMARKT!!!

Dit kan in de Krocht vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur. 
Prijs per kraam € 25,00.

Let op!! Per persoon kunt u maar één kraam huren. 
(maximaal maar 100 kramen beschikbaar) 

 PARKEREN BIJ OF ACHTER DE 
KRAAM IS NIET MOGELIJK!!

burgerlijke stand
20 maart - 29 maart 2013

Geboren:
Amena, dochter van: Ghorbani, Abdullah en: Bielak, Ewelina 
Magdalena

Gehuwd:
Kolk, Roy Pieter en Dweelaard Joyce

Overleden:
Splinter, Thessa Pauline, oud 35 jaar 
Keislair, geb. ten Wolde, Albertje, oud 87 jaar

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur de heer C. van Rijn uit Sneek
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur mevr. M. Wassenaar
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor T. Knijff
Evangelische Gemeente "Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisavan Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

GenootschaP 
oud Zandvoort

“Genootschapsavond” 
        vrijdag 12 april • aanvang 20.00 uur

de avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden  
in de Krocht. de zaal is open om 19.15 uur.
vanaf die tijd kunt u genieten van een doorlopende 
diavoorstelling over het Zandvoort van vroeger.

De slagzin die gevormd moest worden uit de letters in 
de advertenties van de afgelopen drie weken was: 

Na zo een winterse winter volgt vast  
een zonnige zomer

Laten we hopen dat het waarheid wordt. Uit de vele 
goede inzendingen zijn de volgende winnaars geloot:

Orbit dinerbon:  Margit en Harald Legler
VVV Geschenkbon: A. Bartling
 H.M. de Vogel
  M. van Laar 
 
Wij bedanken alle puzzelaars voor hun deelname en wen
sen de winnaars veel plezier met hun prijs. De winnaars 
krijgen hun prijs thuisgestuurd.

Uitslag Paaspuzzel 2012
Drie weken lang heeft u weer kunnen puzzelen 
met de Paaspuzzel van de Zandvoortse Courant.  
Zowel per mail als via envelopjes bij Bruna  
Balkenende, stroomden de inzendingen binnen. 
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

tendeels uit een gevarieerd 
loof en dennenbos en zijn 
bekend om hun rijke vogel
stand en de fraaie mospa
den. De stinzenplanten op 
het landgoed zijn nu op 
hun mooist. Ook de rijke 
historie van deze land
goederen en de architec
tonisch interessante land
huizen komen aan bod. Een 
prachtkans om een karak
teristiek, maar toch onbe
kend stukje Bloemendaal 
te bekijken. Deze excursie 
is niet geschikt voor jonge 
kinderen. Vertrektijd is 18.30 
uur, verzamelen buiten het 
hek Brederodelaan 145 in 
Bloemendaal. U kunt par
keren bij parkeerterrein 
Bergweg, 200 meter van 
het vertrekpunt. Er zijn 
geen kosten aan verbon
den; wel aanmelden bij 
www.npzuidkennemer
land.nl of 0235411123 (dins
dag tot en met zondag).

Fysiobus voor golfers

Tijdens de PGA Holland con
ferentie van drie weken ge
leden, die gehouden werd 
op Golfclub Amstelborgh, 
werd aan golffysiothera
peut Rob Hogenkamp (lid 
GPA Holland) het eerste 
GPA/PGA praktijkschild 
uitgereikt. Onze plaatsge
noot kan nu met zijn ‘fy
siobus’ bus langs de grote 
golftoernooien gaan om 
spelers te helpen. De uit
reiking vond plaats door dr. 
Wim van Lier (GPA Holland 
opleidingen) in het bij
zijn van Frank Kirsten (dir. 
PGA Holland) en Jim van 
HeuvenStaereling (PGA 
Holland opleidingen).

Paasbridgedrive 

De paasbridgedrive die 
bridgeclub Kostverloren op 
2e paasdag organiseerde, 
was al heel snel volgeboekt. 
Er deden 56 spelers uit zo
wel de A als de Blijn mee. 
Gespeeld werd om een cho
colade paashaas van maar 
liefst één kilo. De zaal van 
Huis in het Kostverloren 
was dan ook helemaal vol 
en dat doet de gezelligheid 
duidelijk goed, uiteraard als 
er weer een ronde gespeeld 
was. Winnares van de enor
me paashaas was Marianne 
Giliam met een score van 
65%. Tet Versteege legde 
beslag op de tweede plaats 
met 63,33% en organisator 
Simon Aukema werd uitein
delijk derde met 61,92%.

Veiligheidsvoorlichting
De Seniorenvereniging 
Zandvoort nodigt alle se
nioren, met name de be
woners van HIK, HID en 
Bodaan uit voor een voor
lichtingsochtend over vei
ligheid. Wijkagent Dolf 
Schuurman van Politie 
Kennemerland geeft voor
lichting en verzorgt een kor
te presentatie. Ook een me
dewerker van de Rabobank 
Kennemerland is aanwezig 
en heeft veel tips over vei
ligheid. De bijeenkomst is 
op vrijdag 5 april van 10.30 
tot 12.00 uur in de zaal van 
Huis in het Kostverloren, 
Burg. Nawijnlaan 100, en 
is gratis toegankelijk. De 
Seniorenvereniging ver
zorgt de koffie.

Taizé bijeenkomst
Elke eerste vrijdag van de 

Regelmatig zijn bij een aantal adressen opengesperde en uitpuilende grijze afvalbakken langs de 
weg te vinden tijdens de ophaaldagen. Een zuchtje wind, een hongerige meeuw of een likkebaar-
dend huisdier zorgen voor veel zwerfvuil in de straat. Als de gemeente de aanbieders hiermee 
confronteert hoor je steevast de opmerking dat de grijze afvalbak veel te snel vol is. 

Door GFT, glas, papier, textiel en plastic apart in te leveren kan dat makkelijk 
voorkomen worden. Ook door het leegschudden van afvalzakken in de bak wordt 
nog meer extra ruimte gecreëerd. 
Het is dus niet meer nodig om de afvalbak met een volle lading er bovenop aan 
te bieden, en dat voorkomt weer zwerfvuil. Makkelijker kan het niet!
Voor meer info: bel de reinigingscontroleur: 023-5740200  
Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? :
Een te volle afvalbak en wegwaaiend huisvuil …

maand is er in 
de Zandvoortse 
Agathakerk aan 
de Grote Krocht 
een Taizé bijeen
komst. Op 5 april 
wordt er die
per op de tekst 
van Joh 15:917,  
‘Daar waar lief
de heerst’, inge

gaan. In de meerstemmige 
samenzang, waaronder een 
duet, stilte, teksten en gebe
den wordt de zin “Er is geen 
grotere liefde dan je leven 
te geven voor je vrienden” 
uitgediept. Ook de liturgie 
van het thema is aange
past. Taizé is een Frans dorpje 
waar al sinds 1940 een oecu
menische gemeenschap (R.
K. en Protestants) actief is en 
waar jaarlijks tienduizenden 
jongeren en volwassenen op 
afkomen om te ervaren wat 
oecumene is. De Zandvoortse 
dienst is samengesteld door 
de werkgroep Taizé van de 
Lokale Raad van Kerken, zij 
nodigen u van 
harte uit. Het 
inzingen in de 
Agathakerk be
gint om 19.00 
uur, de dienst 
zelf om 19.30 
uur. Na afloop is 
er koffie en thee. 
Zie ook www.
taizenoordholland.com.

Avondexcursie IVN
IVN Zuid Kennemerland 
organiseert op woensdag
avond 10 april een bijzonde
re natuurwandeling in het 
landgoed Schapenduinen en 
het aangrenzende Caprera. 
Schapenduinen is particulier 
bezit en normaliter niet toe
gankelijk voor publiek. Een 
maal per jaar mag IVN daar 
een wandeling organiseren. 
Dus een unieke kans om  
de landgoederen te bezoe
ken. Deze twee aan elkaar 
grenzende landgoederen 
hebben een historische 
achtergrond, bestaan gro

Gemeente Zandvoort

Het pand van Beachim wordt opgeknapt

Zandvoort heeft gevarieerd 
winkelaanbod, maar…

Het centrum van Zandvoort heeft een gevarieerd winkel-
aanbod. Maar tegelijkertijd kan worden geconstateerd 
dat we ook wel enkele specifieke winkels missen. Dat is de 
conclusie van het onderzoek dat Ingrid Muller en Gert van 
Kuijk van het Centrummanagement Zandvoort trekken uit 
een onderzoek naar het aantal bedrijven dat in het Zand-
voortse centrum een boterham probeert te verdienen.

Het is duidelijk dat Zand
voort, zoals Gert van Kuijk 
vorige week in deze krant al 
schreef, als badplaats vele 
horecazaken heeft in de 
vorm van cafés, restaurants, 
pizzeria’s en shoarmazaken. 
In totaal gaat het om 37% 
van het totaal aantal onder
nemers. Landelijk gezien is 
dat een hoog percentage, 
maar als toeristische plaats 
is het logisch dat er veel ho
reca is, met als laatste (oude) 
aanwinst het Wapen van 
Zandvoort, dat met andere 
eigenaren het Gasthuisplein 
nieuw leven ingeblazen 
krijgt. Zandvoort mag dan de 
naam hebben een patatdorp 
te zijn, toch valt dat eigenlijk 
wel mee: er bevinden zich in 

het centrum zes snackbars.

Het in kaart brengen van alle 
ondernemingen was een 
hels karwei. Muller: “Ik heb 
alle straten in het centrum 
afgelopen en de namen van 
alle zaken die daar waren 
genoteerd. Ook hebben we 
met veel ondernemers ge
sproken om te informeren 
naar hun zakelijke stand van 
zaken. Tegelijkertijd hebben 
we naar de staat van de pan
den gekeken. Daaruit werd 
duidelijk dat een aantal best 
een opknapbeurt kan heb
ben.” Ze is van plan om daar 
met de ondernemers over te 
gaan praten. “Een kwastje 
verf doet vaak al wonderen”, 
oordeelt Muller. Dat een 

opgeknapt pand een straat 
helemaal ophaalt, daar is 
Beachhim in de Kerkstraat 
een goed voorbeeld van. Het 
pand wordt op dit moment 
aan de buitenkant flink aan
gepakt. De stenen gevoegd, 
nieuwe kozijnen etc. Zo ziet 
de straat er meteen beter 
uit”, is ze van mening.

Muller constateert dat Zand
voort over het nodige aantal 
kledingzaken beschikt, voor
namelijk gericht op vrouwen 
en in het lagere segment. 
“Natuurlijk zouden we graag 
grote concerns als H&M en 
Sara verwelkomen, maar 
daar is Zandvoort te klein 
voor”, gaat ze verder. Ook 
is er, zo hoor je regelmatig, 
behoefte aan kleinschali
ger winkels. Als voorbeeld 
noemt ze De Kaashoek. Aan 
die wens wordt binnenkort 
tegemoet gekomen met de 
opening van een biologische 
versmarkt. Maar ook een 
goede poelier zou hier wel
kom zijn. Helaas moeten we 
binnenkort voor een cd, dvd 
of videogame naar Haarlem, 
want de platenzaak in de 
Kerkstraat stopt er mee. De 
jeugd, zo hoor je regelmatig, 
zou graag de McDonald’s te
rug hebben.

Mist u als Zandvoorter speci
fieke winkels die Zandvoort 
niet heeft? Het Centrum
management roept op om 
dat te laten weten via cen
trummanagerzandvoort@
hotmail.com. Wellicht kun
nen zij daar hun voordeel 
mee doen.
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Residence Pandora
Zandvoort -Poststraat 11

OPEN HUIS zaterdag  6 april  2013  
 tussen 12.00 en 15.00 uur

 Louis Davidsstraat 15 2042 LS   Zandvoort
T: 023-57 39 234
 www.greevenmakelaardij.nl
 info@greevenmakelaardij.nl 

- Appartementen met -2 of 3 slaapkamers.            
- Bruto oppervlakte   114 m²  tot 149 m² , balkon  12 m².
- Prive parkeerplaatsen in beveiligde parkeerkelder

- Oplevering : direct beschikbaar 

- Koopsommen vanaf € 375.000,- v.o.n. - 
- NU NOG 4 LUXE APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR 

  OPEN HUIS zaterdag 6 april 2013
           tussen 12.00 en 15.00 uur 

- Appartement 118 m², ruim balkon op
   het zuiden . 

- Koopsom € 349.000 v.o.n

- Parkeren mogelijk in de ondergrondse          
   garage

 - Direct beschikbaar

 

 

Residence Cocarde

Contact: Remo De Biase Architecten Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort  T: 023 5714165    E: info@debiase.nl

Cense & van Lingen O.G. Jhr. P.N.Q. v. Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort: T: 023-571 57 15  W: www.cvl.nu

 Zandvoort – Hogeweg 34
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Koninginnebuurt blijft eenrichtingsverkeer

Ganzenman tegen wil en dankHuizen bekijken in een roze limousine…

Promotiebudget Noord-Holland beschikbaar

Het eenrichtingsverkeer in de Koninginnebuurt, zoals dat na 
de laatste grootschalige renovatie werd ingesteld, blijft be-
staan. De bewoners van de buurt waren massaal in de pen 
geklommen om hun zienswijzen hierover kenbaar te maken. 

Zandvoort kent een heuse ganzenman: Roel Draijer. Deze 46-jarige vliegtuigmonteur komt 
elke dag rond 18.00 uur naar het Duintjesveld om de ganzenkolonie, die zich ophoudt tussen 
de golfbaan en de velden van SV Zandvoort, te voeren met brood en graan.

Komende zaterdag, 6 april, is het weer landelijke Open 
Huizen Dag. Dat wil zeggen dat belangstellenden die dag 
de deelnemende huizen zonder afspraak en geheel vrijblij-
vend kunnen bezichtigen.

Wethouder Belinda Göransson meldde via Facebook dat er 
voor 2013 een promotiebudget beschikbaar wordt gesteld 
om een hoger rendement in de toeristisch sector te krij-
gen. Dat bericht vond zij op de website van de provincie  
Noord-Holland. 

Omdat door de renovatie de 
straten smaller waren ge
worden, werd er een eenrich
tingsverkeer ingesteld. Dit 

Hij is eigenlijk noodge
dwongen in die rol terecht 
gekomen. Het voederen 
werd jarenlang gedaan door 
een Haarlemmer. “Hem heb 
ik leren kennen via het vo
gelhospitaal, waar ik jaren
lang als vrijwilliger heb ge
werkt. Hij vroeg me op een 
keer of ik de ganzen twee 
weken wilde verzorgen, om
dat hij naar het ziekenhuis 
moest. Hij bleek, zo hoorde 
ik later, kanker te hebben. Ik 
heb diverse keren voor hem 
waargenomen als hij weer 
behandelingen moest on
dergaan. In november 2011 
las ik bij toeval dat hij was 
overleden en aangezien ik 
de sleutels van het hek had 
om bij de ganzen te komen, 
was ik plotseling de gan
zenman, tegen wil en dank”, 
vertelt Draijer.

En nu gaat hij dus dagelijks 
de ganzen voederen. Het 
zijn er ongeveer tachtig. 
Roel: “Als ik rond zessen bij 
het hek aankom staan ze 
me al op te wachten. Ze ken
nen me goed. Het voederen 
neemt circa driekwartier in 
beslag. Het meeste werk is 
nog om alle meeuwen weg 
te jagen, anders eten die al 
het eten op. Ik had van mijn 
voorganger gehoord dat de 
gemeente het voer betaal
de. Diezelfde gemeente had 
ook een soort schuurtje ach

Alle Zandvoortse makelaars 
doen mee en zijn positief 
gestemd. Bij Cense & Van 
Lingen Makelaars kunnen 
15 woningen worden be
zocht. Woordvoerder Erik 
Plantenberg spreekt van 
een grillige periode: de ene 
maand gaat de verkoop goed, 
de andere maand valt het stil. 
“Je ziet dat sommige verko
pers speciaal voor de Open 
Huizen Dag de prijs van hun 
pand naar beneden hebben 
gedaan”, zegt hij.

Bij Greeven Makelaardij kunt 
u 28 panden bezoeken. Ook 
deze makelaar merkt dat het 
laten zakken van de prijs posi
tief werkt. “De laatste maan

Samenwerking in de toeris
tische sector is belangrijk. In 
2013 wordt daarom, in het 
kader van de Toeristische 
Marketing & Promotie van 

hield wel in dat er meer ver
keersborden moesten wor
den geplaatst dan gewenst. 
De gemeente probeert juist 

ter het hek gezet waar het 
eten kon worden opgesla
gen. Ik heb eenmaal contact 
gehad met iemand van de 
gemeente. Die ambtenaar 
adviseerde me er mee te 
stoppen. Die ganzen moes
ten maar zelf voor het eten 
zorgen. Er zou volgens hem 
genoeg gras staan. Maar dat 
is niet waar. Er is gewoon te 
weinig te eten voor ze. “Als 
ik zou stoppen met bijvoe
ren, sterven ze gewoon uit 
en dat kan ik niet over mijn 
hart verkrijgen. Ik heb jaren
lang zieke beestjes opgelapt 
bij het vogelhospitaal. Dan 
laat je deze dieren toch niet 
zomaar stikken?”, zegt hij.

Van de gemeente heeft 
hij nooit iets gehoord over 
de vergoeding van de zak
ken eten. Hij betaalt die nu 
uit eigen zak. Brood krijgt 
hij van twee bakkers uit 
Haarlem. “Daar gaat ook 
nog veel tijd in zitten om 
dat twee keer per week op 
te halen. Maar het is al mooi 
dat ik dat gratis af mag ha
len”, aldus Roel.

Hoe lang denkt hij het vol 
te houden om dagelijks de 
ganzen te voeren? Roel: “De 
groep ganzen wordt wel tel
kens iets kleiner. Vossen en 
vogels halen de nesten met 
eieren regelmatig leeg en 
als ik eieren zie, maak ik ze 

den hebben we daardoor toch 
flink wat huizen weten te ver
kopen. We hopen zaterdag op 
mooi weer, want dat scheelt 
wat het aantal kijkers betreft”, 
aldus het makelaarskantoor.

Mooi of slecht weer, bij 
Eigenwijs Makelaars maakt 
dat niet zo veel uit. Iedereen 
die bij deze makelaar een van 
de 15 deelnemende woningen 
wil bekijken, kan zich per roze 
limousine laten vervoeren. 
“Bij ons is de klant koning en 
dat tonen we door ze als ‘VIP’ 
te behandelen. De limousine 
staat bij het kantoor aan de 
Grote Krocht en wie zich bij 
ons kantoor meldt, kan in
stappen”, wordt gemeld.

NoordHolland, een pro
motiebudget van in totaal  
€ 40.000 beschikbaar ge
steld. Het budget is, voor zo
ver bekend, beschikbaar voor 

om tot minder borden te 
komen. Toen het college van 
plan was de situatie terug te 
brengen naar van voor de re
novatie, waren de bewoners 
daar niet bepaald gelukkig 
over en ze dienden meer
dere zienswijzen in. Onder 
andere de veiligheid zou met 
de smalle straten in gevaar 
komen. De zienswijzen wer
den door een hoorcommis
sie aangehoord en, voorzien 
van advies, aan het college 
aangeboden. Dat advies, be
houdt het eenrichtingsver
keer, is niet bindend maar 
het college nam het wel 
over. Tot tevredenheid van de 
meerderheid van de bewo
ners in de Koninginnebuurt.

ook kapot. Af en toe valt er 
een gans ten prooi aan een 
vos. Maar ja, ganzen kunnen 
gemiddeld circa twintig jaar 
worden, dus voordat de hele 
groep is uitgestorven, dat 
duurt nog wel even. Daarom 
zou het mooi zijn als er ie
mand zich geroepen voelt 
om het samen met mij te 
gaan doen. Dan kunnen we 
het afwisselen.” Dat moet 
hij nu ook noodgedwongen 
doen als hij ’s avonds moet 
werken. “Ik werk bij de KLM 
en heb regelmatig wissel
diensten. Als ik dan niet kan, 
gaat mijn vriendin naar de 
ganzen of anders mijn moe
der, die er vlakbij woont”, 
vertelt hij.

Roel Draijer heeft zijn ver
haal gedaan. Hij duikt het 
schuurtje in en pakt de 
zakken graan en brood om 
even verderop het ganzen
diner te serveren. De gan
zen storten zich massaal 
op het brood. Prachtig om 
te zien. Zou er overigens 
in Zandvoort geen bakker 
zijn die de ganzenman aan 
brood kan helpen, zodat hij 
niet steeds naar Haarlem 
hoeft te rijden? En er moet 
toch in Zandvoort iemand 
zijn die hem als ganzenman 
kan bijstaan? Kandidaten 
kunnen zich melden bij de 
redactie van de Zandvoortse 
Courant.

Van der Reijden Makelaardij 
treft bij zijn klanten een zeke
re open huizenmoeheid. “Bij 
ons doen er slechts zeven hui
zenverkopers mee. De reden 
is dat de mensen de kosten 
van advertenties te hoog vin
den. Wij organiseren als Gilde 
Makelaar elke eerste zater
dag van de maand een open 
huis en daar kan men gratis 
aan mee doen. Daarvoor is 
veel meer belangstelling. 
Uiteraard vervalt deze service 
zaterdag vanwege de lande
lijke Open Huizen Dag”, zegt 
men.

De Open Huizen Dag in 
Zandvoort duurt van 12.00 
tot 15.00 uur. De huizen die 
meedoen zijn te bekijken op 
de websites van de make
laars, op Funda en in de ad
vertenties in de Zandvoortse 
Courant.

zowel grote als kleinschalige 
projecten. Geïnteresseerden 
kunnen budget aanvragen 
voor activiteiten die aan
sluiten op de Toeristische 
Marketing & Promotie. Het 
aanvraagformulier, alsmede 
een toelichting, is te down
loaden via de website van 
de Zandvoortse Courant. De 
uiterste inschrijfdatum is 16 
april 2013.

De smalle straten in de Koninginnebuurt

Roel Draijer voert dagelijks de ongeveer 80 ganzen
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Burgemeester Engelbertsstraat 90
Zandvoort 

023-5731854

Your ride, Our Pleasure

OPEN

Algemeen programma Koninginnedag 2013

Ochtend:
Taartenwedstrijd

Rond zonsopgang  |  Hang de vlag uit en win een taart!

Rommelmarkt
Prinsesseweg  |  van heel vroeg tot 14.00 uur

Middag:
Kinderspelen (jeugd van 2 t/m 15 jr)
Gasthuisplein en Swaluëstraat  |  11.00 - 15.00 uur

Inschrijven vanaf  11.00 uur voor Café Neuf

Middag/Avond:
Muziek bij de horeca
Centrum  |  vanaf  14.00 uur

www.koninginnedagzandvoort.nl

PLATTEGRONDEN  in Zandvoort
Op strategische plekken in Zandvoort worden platte
gronden geplaatst van het Zandvoortse centrum en 

strand. Een unieke kans om uw bedrijf extra onder de 
aandacht te brengen bij de bezoekers van Zandvoort!

2 jaar lang uw advertentie 
voor € 200 per bord!
(Uiteraard zijn meerdere borden mogelijk)

  Diverse locaties: 
• Circuit Park Zandvoort

• Center Parcs 
• Publieke parkeerterreinen 

Interesse?
Email: 
Gert van Kuijk: 
centrummanagerzandvoort@
hotmail.com
of Gillis Kok: 
gillis@zandvoortsecourant.nl

Telefoon: 
Gert van Kuijk: 0657209720 of 
Ingrid Muller: 0624530167 
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Bingoleiders Jan Wassenaar en Gerard Kuijper

Bingo voor senioren  Deltaprogramma Kust 
Vorige week dinsdagmiddag was het Bingomiddag voor de 
leden van de nieuwe seniorenvereniging van Zandvoort. 
Bijna 80 enthousiaste ouderen genoten van een ouder-
wetse bingo en loterij met drie overvolle tafels met prijzen.

Nederland is waterland en dat vraagt om beleid, zeker voor 
een badplaats als Zandvoort. Daarom wordt u van harte 
uitgenodigd om een informatieavond bij te wonen over 
het Deltaprogramma Kust. Aansluitend worden de eerste 
resultaten van het onderzoek naar de kenmerken (DNA) 
van Zandvoort gepresenteerd. Dit onderzoek moet leiden 
tot een marketingstrategie voor de Noord-Hollandse bad-
plaatsen.

Precies om half drie startte 
Gerard Kuijper, bestuurslid 
van De Seniorenvereniging 
Zandvoort, samen met zijn 
bingoballetjesassistent Jan 
Wassenaar, het aloude spel. 
Gewoon een zeer gezellige 
middag en dan lekker bingo 
spelen was voor de meeste 
aanwezigen het doel. Dat 
lukte allemaal gemakkelijk. 

Nederland werkt aan een 
nieuw Deltaprogramma, een 
totaal plan hoe Nederland 
met water om moet gaan 
en wel van regenwater tot 
zeewater. Dit wordt uitge
werkt in deelprogramma's. 
Voor Zandvoort is het deel
programma Kust van belang. 
Uitleg hierover wordt gege
ven door de programmadi
recteur Deltaprogramma 
Kust . Gastspreekster is 
Emmy Bolsius. Besproken 
wordt de stand van zaken 
en de betekenis hiervan voor 
Zandvoort.

Identiteit badplaatsen
De provincie NoordHolland 

Een pauze na de eerste ronde 
zorgde voor een drankje en 
de rondgebrachte hartige 
hapjes vonden gretig aftrek. 
Als slotronde werd de lote
rij gehouden waar ook de 
mooiste prijzen soms met 
gejuich werden ontvangen. 
Zeker een zeer gezellige mid
dag waarvan de meeste ou
deren van hebben genoten.   

is op zoek naar de identiteit 
van de NoordHollandse bad
plaatsen. In vier fasen wordt 
gekomen tot een complete 
marketingstrategie. De eer
ste fase zijn de kenmerken 
van Zandvoort. Gastspreker 
hierover is Martijn Vos. Hij  
zal spreken over de resul
taten van de eerste fase en 
betekenis voor Zandvoort. 
De informatieavond is don
derdag 11 april en wordt 
gehouden in de nieuwe ka
zerne aan de Linnaeusstraat. 
De avond begint om 20.00 
uur en is rond 21.30 uur weer 
afgelopen. Let op, bij de ka
zerne is zeer beperkte par
keergelegenheid.

Zandvoort inspireert!

Uit de hoek van 
de ondernemers

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de ondernemers 
mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de voorzitters van de diver-
se ondernemersverenigingen, de bedrijfscontactfunctionaris en de 
centrummanager. Deze week is het woord aan hotelier Floris Faber.

Inspiratie is het nieuwe sleutelwoord voor Zandvoort. 
Wie inspireert, dirigeert en kan gewenste ontwikkelin-
gen stimuleren. We leven in nieuwe tijden en dat gaan 
goede tijden zijn, op zoek naar zingeving en bewustwor-
ding. Waarom zijn wij op aarde en ook nog in Zandvoort? 
Om gelukkig te zijn en mensen gelukkig te maken.

Gasten moeten in onze badplaats energie kunnen tappen. 
Op het strand, in het dorp en in de duinen. Maar ook met 
de evenementen, onder andere op het circuit. Zandvoort 
heeft smoel, een eigen identiteit en daar mogen we trots 
op zijn. Daar willen we ook trots op zijn. Het is ons eigen 
Zandvoort en daar gaan we voor.

Dus ondernemers en gemeentebestuur: samen richting  
geven aan Zandvoort. Een onderscheidend aanbod  
realiseren in het winkelaanbod en de horeca. En  
doorpakken bij het ondernemend besturen. In mijn visie 
zou een stimulerende rol van de gemeenteraad daarbij  
in deze tijden van groot belang kunnen zijn.

Uit de recent geproduceerde rapporten blijkt dat er veel 
kansen zijn. Laten we nu knopen doorhakken en op korte 
termijn zaken regelen die wringen. Een voorbeeld: parke
ren nu afmaken. Woonwijken voor bewoners en daarin, 
waar plaats is, stukken met parkeermeters waar iedereen 
kan staan. Maar dan tot 18.00 uur, omdat dan de bewo
ners weer thuis komen. Die bewoners mogen natuurlijk 
met een pas bij die parkeermeters staan. Parkeren inzetten 
in de promotie: na 18.00 uur vrij parkeren op de boulevards 
en parkeerterreinen. Ook geweldig voor de promotiebood
schap: ga na het werk op een terras of op het strand eten 
in Zandvoort. En ook ernstig handig als je zakenmensen, 
die hier zijn in verband met Amsterdam/RAI en Schiphol, 
op de boekingssites wilt laten weten dat Zandvoort ideaal 
is voor een zakelijk verblijf. En die zakenmensen gaan ook 
nog eten en drinken op het strand of in het dorp.

Knopen doorhakken willen we. Een cultuuromslag is dan 
noodzakelijk. Nu nog willen we veel te vaak uitrekenen 
wat effecten van beleid kunnen zijn. Tegen de tijd dat je  
cijfers hebt geproduceerd zijn deze al ingehaald door de  
realiteit. Kijk maar naar de overnachtingen in het Deltaplan. 
Laten we gewoon dingen doen, 
waarvan we weten dat het in
spireert. De zandsculpturen zijn 
daarvan een goed voorbeeld.  
Er zijn veel meer voorbeeldige 
zaken te ontwikkelen. Laten  
we dat met elkaar doen. Ter  
inspiratie!

Floris Faber, 
eigenaar hotel Hoogland

Nachtwerk door veelheid aan serieuze onderwerpen
De raadsvergadering is afgelopen dinsdag op nachtwerk 
uitgelopen. Voorzitter Hans Drommel liet pas dik na half 
een voor de laatste keer de hamer klinken. De raad moest 
zich dan ook buigen over een overvolle agenda met de  
nodige zware punten. Er wordt al geopperd om de vier  
wekelijkse vergadercyclus te verhogen.

Drommel bedankte aan het 
begin van de vergadering 
zijn collega voorzitter Willem 
Paap die als voorzitter van ge
meenteraadInformatie gaat 
stoppen. Paap wil zich meer 
gaan bezighouden met zijn 
partij Sociaal Zandvoort. 

Hierna werd het serieus. Het 
agendapunt ‘Proces invoe
ren parkeerregimes’ maakte 
uiteraard weer de nodige dis
cussie los. In de stukken staat 
dat het invoeren een bepaald 
bedrag kost, maar ook dat er 
winst gemaakt gaat wor
den. Dat laatste was onder 
andere tegen het zere been 
van Carl Simons (OPZ) die 
betoogde dat vergunningen 
kostendekkend moeten zijn 

en meer niet. Volgens Ruud 
Sandbergen (D66) is het be
oogde PAPsysteem niet het 
beste voor Zandvoort en Jerry 
Kramer (VVD) meldde dat zijn 
partij eigenlijk alleen maar 
geïnteresseerd is in een par
keervergunning die voor de 
Zandvoortse ingezetenen in 
alle wijken geldt. Verder wil 
de gemeente een nieuwe 
adviesgroep in het leven roe
pen, met leden uit alle wijken. 
Een daarvan zou ook lid van 
de al bestaande adviesgroep 
APRZ kunnen zijn. Wethouder 
Belinda Göransson, die 
collega Sandbergen ver
ving: “Parkeren leeft, ook in 
buurten waar al regime is. 
Sommige dingen zijn niet 
mogelijk en andere kunnen 

niet uitgesteld worden.” De 
regimes in de nog in te voe
ren wijken moeten maatwerk 
worden. Wethouder Gert 
Toonen vulde aan dat maat
werk niet betekent dat ieder
een, in de betreffende wijk, 
dezelfde vergunning krijgt.

Het college laat in de Visie op 
de Algemene Begraafplaats 
merken dat er een mogelijk
heid is dat een deel van het 
werk op de begraafplaats in 
particuliere handen zou kun
nen komen. Een aantal raads
leden was daar faliekant te
gen. “Het gaat niet om geld, 
maar om emoties”, zei Gijs De 
Roode (CDA). Volgens porte
feuillehouder burgemeester 
Niek Meijer is de vraag hoe 
het kostenevenwicht beter 
kan worden. Hij is in gesprek 
met een vereniging die op 
natuurbasis onderhoud kan 
plegen. “Wel houdt de ge
meente de regie, maar ik kan 
niet voorzien wat er over tien 
jaar gebeurt”, zei hij als ant

Politiek verslag Raadsvergadering Informatie, d.d. 2 april

woord op een vraag van Virgil 
Bawits (GL).

Het agendapunt Beperking 
Huishoudelijke Hulp WMO 
maakte ook de nodige ton
gen los. Allereerst vroeg 
de voorzitter van de nieu
we Seniorenvereniging 
Zandvoort, Fred Kroonsberg, 
zich af of de gemeente zich 
niet in zijn eigen voet gaat 
schieten als deze hulp gemi
nimaliseerd wordt. “Jaar in 
jaar uit schreeuwen politieke 
partijen dit van de daken: en 
wat ligt er vanavond voor? 
Een aanzet tot de praktisch 
volledige afbraak van de 
thuiszorg. ‘Mea Culpa’, kunt 
u zeggen met het Haagse 
pistool op de borst,” zei hij. 
Een emotionele dame die 
aangewezen is op deze hulp 
vroeg zich af hoe dit nou ver
der moet. Wethouder Gert 
Toonen zei dat er in het ver
volg alleen nog maar gekeken 
kan gaan worden naar een 
eventuele indicatie.
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www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

ons paviljoen 11

is op zoek naar een 

zelfstandig werkende kok 

om ons keuken team te versterken

mail je cv zandvoort11@live.nl
of bel 023-5717580

Zondag 7 april
Ilse Huizinga, zang / 

Erik van der Luijt, piano /
Eric Timmermans, bas /

Erik Kooger, drums

Aanvang 14.30 uur. Entree € 15.00
Gebouw de Krocht

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

t/m 12 jr.

Specialist voor al uw bloemwerken.

Ach.... de paashaas misgelopen?
Wij hebben nog genoeg leuke andere spulletjes.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Iets te (ver)kopen? 
Plaats een Zandkorrel 

ZIe pagIna 16

Uitnodiging informatieavond 11 april 
Nieuwsgierig naar identiteit van Zandvoort en Deltaprogramma (Kust)?

Wij nodigen u van harte uit om een informele informatieavond op 11 april over  
DNA (kenmerken) van Zandvoort en Deltaprogramma (Kust) bij te wonen.

Deltaprogramma (Kust) 
Nederland werkt aan een nieuw Deltaprogramma, een totaal plan hoe Nederland  
met water om moet gaan. Van regenwater tot zeewater. Dit wordt uitgewerkt in  
Deelprogramma's. Voor Zandvoort is het Deelprogramma Kust van belang. Uitleg  
hierover wordt gegeven door de programmadirecteur Deltaprogramma Kust.
Gastspreker is Emmy Bolsius. Besproken wordt: stand van zaken en betekenis voor  
Zandvoort

DNA (kenmerken) van Zandvoort
De provincie is op zoek naar de identiteit van de NoordHollandse Badplaatsen.  
In vier fasen wordt gekomen tot een complete marketing strategie. De eerste fase  
zijn de kenmerken van Zandvoort. Gastspreker is Martijn Vos. Besproken wordt:  
de resultaten van de eerste fase en betekenis voor Zandvoort.

Datum: 11 april 
Locatie: Brandweerkazerne, Linnaeusstraat 2, 2041 BR Zandvoort
Tijd: 20:00 uur-21:30 uur
Let op: er zijn een zeer beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar.

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade
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Vorige week legden we de link van de nieuwe kazerne 
naar de vorige onderkomens van de Zandvoortse brand-
weer. Deze week gaan we nog even door met de brand-
weer en beschrijven we een aantal ‘bekende’ branden uit 
de vorige eeuw.

De Zandvoortse brandweer - deel 2
&Heden  Verleden

Grote branden heeft Zandvoort in de oude historie, buiten  
een flinke brand in de kerk, niet gekend. Althans, de over-
leveringen vermelden daar niets van. Pas vanaf 1890  
worden voor het eerst branden vermeld. Een kleine  
opsomming van bekende branden mag niet ontbreken.

tegenover de vroegere 
drukkerij van de heer Saaf, 
plotseling vlam. Deze felle 
uitslaande brand begon 's 
middags om 14.00 uur. De 2 
naast gelegen villa’s raakten 
eveneens in brand. 's Avonds 
om 23.00 uur waren de 3 
kapitale panden geheel uit
gebrand. Met de gebrekkige 
brandblusmiddelen kon de 
brandweer ook hier vrijwel 
niets uitrichten.

1921

De grootste brand die Zand
voort ooit teisterde, was 
die van het ‘Palais d' Eté’ 
(gebouwd in 1903) dat stond 
aan het einde van de Zee
straat met aan de achterkant 
Monopole. In de volksmond 
heette het ‘Het Circus’, of 
circus ‘Wulf’, naar de eige
naar dhr. Wulf. Het gebouw 
en het ernaast gelegen café 
‘Het Helder’ werden totaal 
verwoest. 

1925

In de Passage brak even na 
middernacht brand uit en 
het kapitale bouwwerk ver
anderde in een volkomen 
ruïne. Door de lange win
kelgalerij werden de vlam
men met enorme kracht er 
doorheen gezogen. Er bleek 
ondanks het kranig optreden 
van de brandweer geen red
den aan. Een bouwval bleef 
over van wat eens de trots 
en glorie van Zandvoort was.

1959
Op 23 juli werd de Zand voortse 
brandweer gealarmeerd voor 
een duinbrand bij het zoge
heten ‘Boog kanaal’ ter hoogte 
van de Zand voortse manege. 
Toen de brandweer arriveerde 
had het vuur zich al over een 
grote oppervlakte uitgebreid. 
Plotseling zag men vanuit 
het rieten dak van de Zand
voortse manege een al dik
ker wordende rook opstijgen. 
Nadat in Zandvoort al groot 
alarm was gegeven, werd in 
overleg met de aanwezige 
burgemeester, as
sistentie gevraagd 
van de Haarlemse 
en Bloemendaalse 
brandweer. Ook een 
detachement mili
tairen uit Haarlem 
hielp mee de felle 
duinbrand te blus

sen. Zandvoort beleefde de 
felste brand sinds 1925 toen 
de bekende Passage in vlam
men opging. 

1974
Op 20 december brak om
streeks zes uur een felle 
brand uit in hotel Bouwes 
aan de boulevard. Ongeveer 
70 gasten werden op tijd in 
veiligheid gebracht. Door 
de hevige wind verspreidde 
het vuur zich snel over het 
gehele gebouw dat vrijwel 
helemaal uitbrandde. De 
schade werd op ƒ 1,5 mil
joen geschat. De kortgele
den in gebruik genomen 
hoogwerker bracht zijn 
geld al meteen op, want 
vele gasten moesten van 
twee en drie hoog uit de 
hotelkamers worden 'ge
plukt'. Intussen breidde het 
vuur, aangewakkerd door 
een felle westerstorm, zich 
bijzonder snel uit. Enkele 
brandweerlieden werden 
door de rook bedwelmd of 
liepen brandwonden aan 
handen op. Een gast moest 
zich eveneens onder me
dische behandeling stel
len wegens verwondingen 
door glasscherven aan zijn 
handen. Tegen zeven uur 
kon de brandweer, geassi
steerd door de korpsen uit 
Aerdenhout, Heemstede en 
Haarlem zich op de vuurzee 
richten.

door Nel Kerkman

1890

De eerste grote brand die 
vermeld staat is toen het 
‘Heidelberger vat’, ook wel 
Bierton genoemd, werd 
verwoest. Deze houten 
bierton was aan de zee
reep gebouwd ter hoogte 
van de Zeestraat. Door on
verklaarbare oorzaak ging 
de gehele bierton in vlam
men op en is nooit meer 
herbouwd. 

1902
In de winter van 1902, 
(het vroor dat het kraak
te) brak een hevige brand 
uit, ontstaan door het 
omvallen van een petro
leumlamp op de linnen
zolder van café Verheus 
in de Bakkerstraat. In die 
tijd kende Zandvoort nog 
geen waterleiding. De 
burgemeester vroeg assi
stentie aan de Haarlemse 
brandweer omdat ook 
de belendende percelen 
gevaar liepen. Per elek
trische tram kwamen 
uit Haarlem de spuiten 
10 en 8. De pomp op het 
Kerkplein was reeds leeg 
gepompt en men moest 
water halen uit de slagerij 
van de heer Heck.

1911
In de zomer vatte Villa 
Nova, gelegen aan de 
Burg. Engelbertsstraat 

Brandweerstaf en blusemmer
Piet Versteeg (de Lip), grootvader van Gerard Versteege, 
was in 1903 als onderbrandmeester aangesteld. Gerard 
is 21 jaar als chauffeur pompbediende actief geweest 
en was onder andere aanwezig bij de brand van hotel 
Bouwes. Hij kreeg bij zijn afscheid een blusemmer ca
deau. Tevens is hij nog in het bezit van de brandweer
staf van zijn opa, die altijd in de buurt van de brand 
werd gezet als teken dat de brandmeesters aanwezig 
waren.

Brandweerfolklore 
Bij de ingebruikneming van een nieuwe brandweerga
rage hoort de verovering van de Oterleekse brandweer
staf. Zo dacht ook de Zandvoortse brandweer want 3 
spuitgasten slaagden erin de staf, die zich al geruime 
tijd in de brandweergarage van Limmen bevond, op te 
sporen en naar Zandvoort te brengen. De rituele dief
stal werd beklonken tijdens een speciale bijeenkomst in 
de kantine van de brandweerkazerne aan de Duinstraat, 
waar commandant Zeepvat de brandweerstaf overhan
digde aan burgemeester Nawijn. Deze stelde daarna de 
brandweerstaf opnieuw ter beschikking aan het korps, 
want het attribuut moet in roulatie blijven. Het verhaal 
vertelt niet of de staf ooit teruggebracht is.
 
Vroegere functies van de brandweer
De opperbrandmeester en brandmeesters werden door 
burgemeester en wethouders benoemd. Zij droegen 
als onderscheidingsteken een twee meter lange stok 
met daarop de letters B.M. De overige dienstplichtigen 
waren de door de brandmeesters benoemde hoofdlie
den en spuitgasten. Die spuitgasten hadden diverse 
functies. Zo moesten de spuitstellers de brandspuit 
opstellen en in werking brengen. De pompers moes
ten door voortdurend pompen het bluswater door de 
slangen persen en werden regelmatig afgelost. De 
pijpleiders moesten door het leiden van de straalpijp 
het bluswater ‘ter bestemder plaatse’ proberen te krij
gen. De slangleiders hadden er voor te zorgen dat de 
slangen niet beschadigd werden. Zij moesten de slang 
vasthouden en zorgen dat die zo min mogelijk met hek
ken en muren e.d. in aanraking kwam. De lapzakdragers 
droegen een zak met benodigdheden tot reparatie van 
lekkende slangen.
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Van Ostadestraat 21A

Kromboomsveld 27

C. Huygensstraat 16

Poststraat 11

Zandvoortselaan 133B

Tjerk Hiddesstraat 53

Verzetsplein 12

Haltestraat 15E

Zandvoortselaan 58

Hogeweg 39F11

Bilderdijkstraat 13

Haltestraat 74

Van Speijkstraat 27

Dr. C.A. Gerkestraat 135

Wilhelminaweg 5

•	 2-Kamerbenedenwoning	met	
patio	in	het	centrum	gelegen;

•	 Woonkamer	met	open	keuken,	
badkamer	vernieuwd	in	2010;

•	 Woonopp.	ca.	55m2,	erfpacht	
€1980,=	p/j.

•	 3-Kamerappartement	op	de	3e	
verdieping	met	zonnig	balkon	en	
berging;

•	 Woonkamer	met	open	keuken		
met	dakraam,

•	 Zo	te	betrekken,	ideaal	voor		
starter!

•	 Woonopp.	ca.	80m2,	servicekosten	
€	127,=	p/m.

•	 Tussenwoning	met	diepe	zonnige	
tuin	met	berging	en	achterom	in	
gewilde	buurt;

•	 Sfeervolle	woonkamer,	dichte	
keuken,	3	slaapkamers;

•	 Woonopp.	ca.	115m2,	perceelopp.	
129m2.

•	 Diverse	luxe	3	en	4-kamerapparte-
menten	beschikbaar	met	balkon	
en	lift	gelegen	in	het	centrum	van	
Zandvoort;

•	 Koopsommen	van	€	375.000	tot	
€	495.000	V.O.N.	

•	 Woonopp.	variëren	van	105	tot		
132	m2.

•	 Vrijstaande	villa	met	oprit,		
voor-	en	33	meter	diepe	achtertuin	
tegenover	de	Amsterdamse		
Waterleiding	Duinen;

•	 Royale	woonkamer,	tuinkamer		
met	Veranda,	dichte	keuken	en		
5	slaapkamers!

•	 Woonopp.	ca.	135m2,	perceelopp.	
543m2.

•	 Voormalig	3-kamerappertement	
(nu	2	kamer)	gelegen	op	de	3e	
verdieping,	bij	het	strand!

•	 Woonkamer,	open	keuken,		
parkeren	kan	op	eigen	terrein;	

•	 Woonopp.	67m2,	servicekosten	
€	325,50	p/m.

•	 3-Kamermaisonnette	gelegen	op	
de	begane	grond	en	de	1e	etage	
met	terras	en	balkon;

•	 Woonkamer	met	balkon,	half	open	
keuken;

•	 Prijs	incl.	parkeerplek	in	onderlig-
gende	garage;

•	 Woonopp.	ca.	95	m2,	servicekosten	
€111,=	p/m.

•	 3-kamerappartement	met	lift,	
balkon	op	het	westen,	gelegen		
in	hartje	centrum;

•	 Woonkamer	met	balkon,	open	
keuken;

•	 Servicekosten	ca.	€	100,-	p/m;
•	 Woonoppervlakte	ca.	83m2.

•	 Halfvrijstaande	woning	met	oprit,	
garage	en	heerlijke	tuin	op	het	
zuiden;

•	 Ruime	L-vormige	woonkamer,	
ruime	keuken,	3	slaapkamers;

•	 Woonopp.	ca.	128m2,	perceelopp	
362m2.

•	 Luxe	PENTHOUSE	over		
2	verdiepingen	met	lift,		
2	balkons	en	een	vide;

•	 Woonkamer	met	open	haard,		
royale	woon-	keuken,		
3	slaapkamers	en	2	badkamers;

•	 Servicekosten	€	168,=	p/m;
•	 Woonoppervlakte	ca.	200m2.

•	 Deze	’30-er	jaren	uitgebouwde	
woning	met	tuin	dient		
gemoderniseerd	te	worden;

•	 Woonkamer,	tuingerichte	keuken,	
3	slaapkamers,	dakterras	en	royale	
zolder;

•	 Woonopp.	ca.	120m2,	perceel	111m2.

•	 Hoekwoning	met	heerlijk	beschut-
te	tuin	op	het	zuiden	en	achterom;

•	 Sfeervolle	woonkamer,	open		
keuken,	4	slaapkamers	waarvan		
1	met	balkon;

•	 Woonopp.	ca.	110,	perceelopp.	
129m2.

•	 Royaal	5-kamermaisonnette	met	
parkeerplek	in	onderliggende	
garage;

•	 Woonkamer,	open	keuken,		
eetkamer,	2	terrassen	en	berging		
in	onderbouw;

•	 Woonopp.	ca.	140m2,	servicekosten	
€	139,=	p/m.

•	 2-1-kapwoning	met	oprit,	garage	
en	voor-	en	diepe	achtertuin;

•	 Woonkamer	met	toegang		
naar	tuin,	verzorgde	keuken,		
4	slaapkamers,	moderne		
badkamer;

•	 Woonopp.	140m2,	perceelopp.	
255m2.

•	 Zeer	verzorgde,	royale	half	vrij-
staande	villa	gelegen	op	duintop	
in	het	groene	hart;

•	 Geschikt	voor	kantoor	of	praktijk	
aan	huis;

•	 Sfeervolle	living,	moderne	
woonkeuken,	4	slaapkamers,	2	
badkamers,	diverse	terrassen;

•	 Woonopp.	240m2,	perceelopp.	516m2.

Vraagprijs: € 138.500,= k.k.

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Vraagprijs: vanaf € 375.000,= V.O.N.

Vraagprijs: € 525.000,= k.k.

Vraagprijs: € 155.000,= k.k.

Vraagprijs: € 232.500,= k.k.

Vraagprijs: € 295.000,= k.k. V.O.N.

Vraagprijs: € 379.000,= k.k.

Vraagprijs: € 650.000,= k.k.

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.

Vraagprijs: € 239.000,= k.k.

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.

Vraagprijs: € 879.000,= k.k.

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw
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Oranjestraat 12F6

Sara Roosstraat 13

Poststraat 11I
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Lorentzstraat 162
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Van Galenstraat 9
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Z.D. Bronderstraat 13

•	 3-Kamerappartement	met	lift	
gelegen	op	de	9e	verdieping	met	
fantastisch	uitzicht;

•	 Lichte	woonkamer	met	open		
keuken	en	toegang	naar	2	balkons;

•	 Woonopp.	ca.	90m2,	servicekosten	
€	245,=	p/m.

•	 3-Kamerhoekappartement	gelegen	
op	de	2e	verdieping	met	lift	nabij	
centrum;

•	 Woonkamer	met	dubbele	schuif-
pui	naar	balkon	(Z),	open	keuken;

•	 Woonopp.	ca.	87m2,	servicekosten	
€	195,=	p/m.

•	 3-kamer-TOP-apappartement	
gelegen	op	de	2e	verdieping	met	
balkon;

•	 Woonkamer,	open	keuken,		
garage	te	koop	in	onderbouw		
€	25.000,=	k.k.

•	 Woonopp.	ca.	114m2,	servicekosten	
€	143,=	p/m.

•	 Royale	halfvrijstaande	villa		
met	garage,	oprit,	voor-	en		
achtertuin;

•	 Woonkamer,	open	keuken	met	
toegang	naar	16	meter	diepe	tuin,	
4	slaapkamers;

•	 Woonopp.	ca.	167m2,	perceelopp	
291m2.

•	 Royaal	PENTHOUSE	met	super	
terras	(ca.	70m2)	in	het	centrum	
gelegen;

•	 3	slaapkamers,	3	badkamers;
•	 4	parkeerplaatsen	waarvan	2	in	de	

garage;
•	 Service	kosten	ca.	€	160,=	p/m;
•	 Woonoppervlakte	ca.	192m2.

•	 Nieuwbouwproject	Villa	aan	Zee!
•	 5	appartementen,	1	penthouse	

en	div.	garages	gelegen	in	het	
centrum	van	Zandvoort;

•	 Koopsommen	van	€	198.000	tot	
€	390.000	V.O.N.

•	 Woonopp.	variëren	van	74m2	tot	
123m2;

•	 Meer	info	tijdens	het	open	huis	op	
Poststraat	11.	

•	 Sfeervolle	woning	in	gewilde	
buurt,	nabij	centrum,	NS-station	
en	scholen;

•	 Woonkamer,	open	keuken	met	
toegang	naar	zonnige	tuin	met	
berging,	4	slaapkamers!

•	 Woonopp.	ca.	105	m2,	perceelopp.	
75m2.

•	 2-1-kapwoning	met	diepe	garage,	
oprit	en	voor-	en	achtertuin;

•	 L-vormige	woonkamer,		
tuingerichte	woonkeuken,		
5	slaapkamers;

•	 Woonopp.	195m2,	perceelopp.	
294m2.

•	 Charmante	2-1-kap	’30-er	jaren	
woning	met	tuin	op	het		
zuidwesten;

•	 Woonkamer	met	erker,	half		
open	keuken,	4	slaapkamers		
waarvan	een	met	balkon;

•	 Woonopp.	135m2,	perceelopp.	
196m2.

•	 3-Kamerappartement	gelegen	op	
de	2e	etage	boven	winkelcentrum;

•	 Woonkamer	met	balkon,	open	
keuken,	gezamenlijk	dakterras;

•	 Woonopp.	ca.	90m2,	servicekosten	
€	90,=	p/m.

•	 Tussenwoning	met	dakterras		
in	centrum	dichtbij	strand	en		
NS-station;

•	 Woonkamer,	open	keuken,	kelder,	
2	slaapkamers	waarvan	een	met	
dakkapel;

•	 Woonopp.	ca.	83m2,	perceelopp.	
65m2.

•	 Tussenwoning	midden	in	het	
centrum	met	patio	en	achterom;

•	 Woonkamer	met	open	haard,	luxe	
keuken	3	slaapkamers	waarvan		
1	met	balkon;

•	 Woonopp.	ca.	85,	perceelopp.		
80m2.

•	 	Royale	woning	met	achtertuin	
twee	terrassen	met	prachtig		
zeezicht!

•	 Woonkamer	met	zeezicht,	keuken,	
5	slaapkamers	en	een	berging;

•	 Woonopp.	171,	perceelopp.	187m2.

•	 Luxe	4-kamerappartement	met	
prachtig	uitzicht,	balkon,	lift	en	
parkeerplaats;	

•	 Unieke	ligging	pal	aan	zee!
•	 Service	kosten	€	197,90	p/m;
•	 Woonoppervlakte	ca.	110m2.

•	 Hoekwoning	met	voor-,	zij-		
achtertuin	en	schuur	gelegen		
in	het	Tranendal;

•	 Woonkamer,	keuken,	3	slaap-
kamers	en	zolder;

•	 Woonopp.	ca.	84	m2,	perceel	
ca.	250m2.

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.

Vraagprijs: € 425.000,= k.k.

Vraagprijs: € 1.250. 000,= k.k.

Vraagprijs: vanaf € 198.000,= V.O.N. Vaste prijs: € 198.000,= k.k.

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Vraagprijs: € 375.000,= k.k.

Vraagprijs: € 499.000,= k.k.

Vraagprijs: € 225.000,= V.O.N.

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Vraagprijs: € 375.000,= k.k.

Vraagprijs: € 449.000,= k.k.

Vraagprijs: € 225.000,= k.k.

nieuw nieuw nieuw

nieuw

nieuw

nieuw
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   9 22       9 8

 10         7 17\13    

 11     25 8\10        

   29           27

   11       12\15      

   4     14\13        

   11 11\19           14

 18           17

 13           11

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 HCBH   FC   GH
   :   =  
 -   x   +
 DHJ   CE   DJF
   -   =  
         
 CFCH   EGE   DGE
   -   =  
De oplossing staat elders op deze pagina

OPEN  ASIELDAG

Bereiding:
Pel en snipper de ui. Pel de teentjes knoflook. Maak de pepers schoon, verwijder de 
zaadjes en snij ze in ringen. Verhit de olie in een braadpan. Snijd het vlees in blok-
jes. Bak het vlees in gedeelten in ongeveer 5 minuten bruin. Schep het vlees uit de 
pan. Bak de ui in de olie ongeveer 5 minuten. Pers de knoflook erboven uit. Voeg 
het vlees weer toe. Voeg de tomaten, de pepers, het bier en de specerijen toe. Laat  
de chili 1½ - 2 uur stoven. Voeg het laatste kwartier de kidneybonen toe. Breng 
de chili op smaak met peper, zout en bruine suiker. Lekker met rijst en een frisse  
(komkommer-) salade.

kookrubriek

Chili met rundvlees
Hoofdgerecht voor 8 personen

1 ui,
4 teentjes knoflook,
3 groene pepers,
2 eetlepels zonnebloemolie
800 gr. magere runderlappen,
800 gram tomaten in blokjes (blik),
1 flesje pilsener bier,

Benodigdheden:
1 eetlepel chilipoeder,
½ eetlepel komijnpoeder,
1 theelepel (gerookt) paprikapoeder,
1 theelepel gedroogde oregano,
1 blik rode kidneybonen (400 g),
peper, zout,
2 theelepels bruine suiker.

KookreceptKookrecept

 
 2132 : 41 = 52
   -   x   +
         
 720 - 16 = 704
         
         
 1412 - 656 = 756

Oplossing Breinbreker

Open Asieldag op zondag 7 april 
Komende zondag tussen 11.00 en 15.00 uur is iedereen van harte welkom bij 
Dierentehuis Kennemerland in de Keesomstraat. Tijdens de landelijke Open 
Asieldag is er voor jong en oud veel te beleven.

Politiekorps	Kennemerland	geeft	demonstraties	met	hun	diensthonden	en	op	de	catwalk	
worden	de	asielhonden	aan	u	voorgesteld.	In	de	tent	kunt	u	poffertjes	eten	of	een	kopje	
koffie	drinken	bij	Coffee-on-Wheels.	Ook	is	er	soep	van	Fleur	en	lekkere	taartjes	van	Gerda!	

Verder	staan	er	diverse	kraampjes	van	onder	andere	de	Dierenambulance,	Brocante	en	
Zeep	en	katten	van	papiermaché.	Er	is	een	loterij	waarbij	mooie	prijzen	zijn	te	winnen.	
Voor	de	kinderen	is	er	schmincken,	ballonnenbeesten	vouwen	en	een	grabbelton.	De	
hoofdprijs	van	de	prijsvraag	is	een	blueray/dvd	speler.	

Is	uw	hond	of	kat	nog	niet	gechipt?	Tijdens	de	Open	Asieldag	doet	de	aanwezige		
dierenarts	het	voor	slechts	€	25.	Kortom	een	dag	die	u	niet	mag	missen,	de	asieldieren	
kijken	uit	naar	uw	komst…

Dierentehuis	Kennemerland,	Keesomstraat	5.	Geopend	van	maandag	t/m	zaterdag	van	
11.00	tot	16.00	uur.	Tel.	5713888,	internet:	www.dierentehuiskennemerland.nl.

   9 22         9 8

 10 3 7     7 17\13 6 7

 11 6 5 25 8\10 4 2 3 1

   29 6 9 7 3 4 27  

   11 3 7 1 12\15 7 8  

   4 1 3 14\13 9 3 1  

   11 11\19 5 6 3 1 4 14

 18 6 3 1 8   17 9 8

 13 5 8       11 5 6

Oplossing Kakuro

Een mensen baan 
Mario is meer een maatschappelijk werker dan een rolstoelduwer.  
Als buurtteammedewerker heb je namelijk iets met mensen.  
En ben je flexibel, collegiaal, professioneel.  
Meer weten over werken in de thuiszorg bij een Zorgbalans 
buurtteam? Kijk op www.werkenbijzorgbalans.nl of neem contact  
op met Sacha Janssen, Werving & Selectie, tel 023 - 891 82 39.

Samen de schouders eronder
Wat wij verwachten van een collega voor ons buurtteam? Hij of 
zij moet iets met mensen hebben. Flexibel zijn, collegiaal en een 
‘schouders eronder instelling’ hebben. Een diploma en ervaring  
heb je ook nodig, want onze buurtteams bestaan uit profs’.  
Meer weten over werken in de thuiszorg bij een Zorgbalans 
buurtteam? Kijk op www.werkenbijzorgbalans.nl of neem contact  
op met Sacha Janssen, Werving & Selectie, tel 023 - 891 82 39.

Omdat het naar verwachting nog een paar dagen koud blijft, 
hebben we maar een verwarmend gerecht uitgekozen:

Spotlight

Joop en Carla
Maurice, Nancy, 
Sanne en Daan
Michiel, Ivan, 

Wouter en Fleur

De loodzware Antarctica 
marathon liep zij in 
5 uur en 33 minuten

Wat een prestatie, 
we zijn beretrots op je.

Gefeliciteerd!Onze Claudine 

She did it!!!
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Ladies Night 

Liefdadigheidsfeest 
Alles over uitvaart

Jazz in Zandvoort 
Het is weer zover, komende dinsdag 16 april wordt de vol-

gende Ladies Night organiseert in Circus Zandvoort. Deze 

keer wordt de film Safe Haven (2013) vertoond, met in de 

hoofdrollen Julianne Hough (Katie) en de aantrekkelijke 

Josh Duchamel (Alex). 

Onze plaatsgenote Laura van Vessem is studente bij Schoe-
vers Amsterdam. Samen met medestudenten heeft zij het 
plan opgevat om zondag 14 april via een liefdadigheids-
feest geld in te zamelen voor het goede doel ‘Because I’m a 
girl’. Dit goede doel is onderdeel van ontwikkelingsorgani-
satie Plan Nederland. 

“Is uw uitvaart al geregeld?” Onder dat motto organiseert 
Uitvaartverzorging Erika een interactieve informatieavond 
in Pluspunt over de vele aspecten van de uitvaartwereld. 
Onder andere kunt u te weten komen wat, bij benadering, 
de kosten van een uitvaart zijn.

Ilse Huizinga is een van de bekendste jazzzangeressen van 
Nederland. Komende zondag treedt zij, in het kader van 
Jazz in Zandvoort, op in theater De Krocht. Zij zal worden 
begeleid door Erik van der Luit op piano, Eric Timmermans 
op contrabas en Erik Kooger op drums.

Het verhaal gaat 
over de jonge, 
mooie en mys
terieuze Katie is 
een nieuw leven 
probeert op te 
bouwen in een 
klein Amerikaans 
stadje dat een 
hechte gemeen
schap kent. Door 
haar verleden is 
het voor Katie 
een hele stap 
om mensen te 
v e r t r o u w e n . 
Maar als ze de 
aantrekkeli jke 
Alex ontmoet, 
een weduwnaar met twee 
jonge kinderen, verandert 
alles. Voorzichtig laat ze de 
liefde toe en wordt ze ver
liefd op hem. Maar dan ko
men er geheimen naar bo
ven, die haar hele leven weer 
op z’n kop zetten. Katie moet 
vertrouwen op de kracht van 
de liefde en wordt genood

‘Because I’m a girl’ bouwt 
aan een betere toekomst 
voor meisjes in ontwik
kelingslanden. Bovendien 
strijdt de organisatie tegen 
kindhuwelijken. Het evene
ment bestaat uit een luxe 
high tea die wordt verzorgd 
in de strandtent Rijk aan Zee 
in Wijk aan Zee. 

Heeft u zin in een heerlijk 
dagje strand met daarbij 
een gezellige lunch? Gaat u 
dan daar langs! U kunt ook 
een bijdrage doneren op het 

De avond begint met een 
korte lezing, met veel er
varingen en illustraties 
uit de praktijk. Waar staat 
Uitvaartverzorging Erika 
voor? Wie zijn zij en hoe wer
ken zij als kleine en transpa
rante onderneming? En de 
hoofdvraag: Wat kunt u van 
ze verwachten als zij een uit
vaart voor u regelen?

Er wordt uitleg gegeven over 
het vormgeven en uitvoeren 
van een uitvaart; de moge
lijkheden die er in Nederland 
zijn voor een betaalbare uit
vaart op maat; een kosten
indicatie van uw maatwerk 
uitvaart; en, indien u bent 

Mede dankzij de lovende 
kritieken op haar albums en 
optredens voor radio en tv 
is zij een van de bekendste 
zangeressen van Nederland 
geworden. Zij studeerde 
aan het Conservatorium in 
Amsterdam. In 1997 werd 
haar eerste album uitge
bracht die lovende recen
sies tot gevolg had. Met 
inmiddels 6 cd’s heeft zij 
haar sporen in de jazzmu
ziek ruimschoots verdiend. 
Ze kreeg een Edison no

zaakt bepaalde keuzes te 
maken.

De Ladies Night is een avond 
speciaal voor de dames. 
Kaarten kosten € 12,50 per 
persoon, inclusief ‘tasje vol 
verrassingen’. De film begint 
om 19.30 uur in de bioscoop 
van Circus Zandvoort.

volgende rekeningnummer:
66.96.06.200 ten name 
van ‘Event Drinks and 
Bites for charity, Schoevers 
Amsterdam’. De high tea be
gint om 12.00 uur, de kosten 
bedragen € 20 per persoon, 
kinderen tussen 6 en 12 jaar 
betalen € 10 en kinderen 
jonger dan 6 jaar kunnen 
gratis naar binnen. Meer in
formatie over dit liefdadig
heidsfeest en ‘Because I’m a 
girl’ vindt u op www.rijkaan
zee.nl en Facebookpagina: 
Drinksandbitesforcharity. 

verzekerd, of dat aansluit bij 
uw wensen rondom uw uit
vaart. De Uitvaartverzorging 
Erika sluit zelf geen verze
keringen af en is daardoor 
volledig onafhankelijk. Wel 
kunnen zij u voorlichten hoe 
u met uw verzekering finan
cieel uit zou kunnen komen 
en of u (al) gebonden bent 
aan een uitvaartorganisatie.

De informatieavond is don
derdag 11 april van 19.00 tot 
circa 21.30 uur in Pluspunt, 
Flemingstraat 55. Meer 
informatie op www.uit
vaartverzorgingerika.nl of 
via tel. 0639507245 of 06
28860778.

minatie waarna zij heeft 
opgetreden in Engeland, 
Spanje, Turkije en vertegen
woordigde zij Nederland op 
het jazzfestival in Vienne, 
Frankrijk. Bovendien is zij 
opgenomen in de ‘Ultimate 
Jazz Guide’, als één van de 
500 beste jazzvocalisten in 
de jazzgeschiedenis.

Het concert in theater De 
Krocht begint om 14.30 uur 
en de entree bedraagt € 15, 
studenten betalen € 8.

Weer

Temperatuur

Max 6-7 6 8 9  

Min -1 0 -1 -2

Zon 80% 65% 90% 60%

Neerslag 5% 10% 10% 25%  

Wind no. 4 no. 4 n. 3-4 zw. 3

Koudste fase nu wel voorbij 
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De grond is zowat uitge
droogd vanwege de kurk
droge oostenwind van de 
afgelopen tijden en dat 
heeft direct invloed over 
het temperatuurverloop 
zowel overdag als in de 
nacht. Overdag komt het 
kwik hoger uit door de felle 
instraling van de aprilzon 
daar de zon niet eerst het 
resterende vocht uit de bo
dem hoeft te verdampen 
(kost immers warmte). Dus 
ook al zitten we nog in van 
origine continentaal polaire 
lucht, kan de temperatuur 
vaak hoger uitpakken dan 
de instituten ons doen ge
loven.

Ook tijdens de nacht mer
ken we het, maar dan is het 
tegenovergestelde het ge
val. In geval van uitstraling 
kan het door dat droge op
pervlak juist kouder worden, 
daar het warmte kostende 
condenseren van de lucht 
later plaatsvindt. Met an
dere worden, het dauwpunt 
ligt lager. In de nacht naar 1 
april koelde het vlak boven 
de droge zandgronden van 
OostNederland daardoor af 
naar 11 of 12 graden. 

De rest van deze week 
blijft het droog en verke
ren we nog steeds onder 
invloed van het standvas

tige hogedrukgebied boven 
Scandinavië. De oosten
wind waait nog even door 
en daags komt het kwik bij 
zonnige perioden (naast 
ook wolkenvelden) uit op 
78 graden, maar de nach
ten blijven die lichte nacht
vorst geven.

In het weekend zien we 
eindelijk een doorbreking 
van het koude patroon als 
een warmbloedige depres
sie vanuit het zuidwesten 
aankomt. De wind gaat 
eindelijk uit de milde zuid
westhoek komen, maar 
dat gaat wel gepaard met 
meer wolken en in de loop 
van het weekend wellicht, 
maar vooral daarna is zelfs 
wat neerslag mogelijk. 

Volgende week houdt het 
zachtere (lees normale) 
aprilweer aan en dan zit
ten we nog steeds met 
dubbele temperatuurcijfers. 
Vergeleken met de voorbije 
winterse weken is dat al een 
hele luxe. Het zeewater voor 
de kust is trouwens ijskoud 
momenteel met slechts 4 
graden.

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl of 
via 09001234554.  

weerman Marc Putto

Pasen 2013 was sowieso de koudste sinds 1964 in Zand-
voort. In Noord-Nederland was het zelfs de koudste se-
dert tenminste honderd jaar. Dat gold ook voor de derde 
decade van maart, dus de periode tussen 21 en 31 maart. 
Op het Schildmeer in Groningen werd zelfs geschaatst 
op 1april en dat is zonder meer uniek.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Ilse Huizinga
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 0653498304 
www.trade-ard.nl

.........................................................
Behang- en 

schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 1017 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
0653693409

 ........................................................
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.0235311330

 ........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120, per maand
0653256274

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 0652461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door zorg

verzekering) 
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) netwerk 

of advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 0644 696 001.  

www.repit.nl 
Met garantie.

.........................................................
Voor een pedicure behan
deling waarin u de baas 

blijft over uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 

verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroeide 
nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hotstone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Provoet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 0646098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

Te huur: 
7 pers. chalet 

op het eiland van Maurik. 
All in prijs al 

vanaf € 495 p.wk. Voor info: 
marcelhorneman@

gmail.com
.........................................................

De 'SKiP-natuurlijk' 
pedagogiek betekent: 

bewust met kinderen en 
natuur bezig zijn.  

Dat is verantwoord 
en bevordert de 

ontwikkeling, maar vooral: 
daar krijg je 

blije kinderen van!  
www.pippeloentje-pluk.nl 

.........................................................
Op veler verzoek 

de hilarische 
The Hedi’s International

zaterdag 25 mei 20.00 uur
Theater De Krocht. 

Voorverkoop € 8, p.p.
Tel. 0654677947

.........................................................
Bouw- en 

renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort). 

Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren,  
timmerwerk, badkamers 

en keukens. Kunststof 
kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit!
Tel. 0644875212

Nieuwe Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 

Haarlem, 
tel. 0235476101

 www.sunergy.info
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 
0235353591 of 0622209568
.........................................................

Gespecialiseerd 
in Porsche en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

Voor uw APK, 
alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, 

Zandvoort 
0235713919 of 

0653231754
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
0614622349

Schoonmaakbedrijf P.M.K.
Heeft u schoonmaakhulp 

nodig 
(in Zandvoort) 

voor uw bedrijf, 
kantoor of privé? 
Bel: 0644875212

.........................................................
Gevraagd: 

skelter/trapauto
om op te knappen

Lftd 10 jaar
Tel. 0654371016

.........................................................
Steigerplank € 15,-

(€3 p/m.) ook zagen.
Steigerhouten meubelen

beachmeubel.nl
Tevens timmerwerk,  

verbouwingen, 
witten en  

schilderwerk € 25 p/u.
Joost van Diepen,  
tel. 0629091069

Horloge-/Klokkenmaker 
RJ Karper

Sinds 1984 een vertrouwd 
adres in Zandvoort; 

Uurwerk Reparatie & 
Restauratie Atelier, 

ook voor het vervangen 
van horlogebatterijen.

Bezoek op afspraak 
0235719326

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken + nagels 
knippen + eelt verwijderen 
+ evt. likdoorns weghalen 

+ creme massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 

Thuisbehandeling 
normaal € 30 nu € 25. 

Info: 5734944 of 
0650203097

Gevraagd:

Voor onze camping in Bloemendaal aan Zee  

zijn wij op zoek naar een 

Junior
Camping medewerker   

voor alle voorkomende werkzaamheden  
zoals schoonmaak, onderhoud etc.  

De werkdagen zijn van zondag t/m woensdag  
en loopt door tot 1 september.  

Schoolverlaters en evt. weekendkrachten  
kunnen ook reageren. 

Voor meer info en reacties kunt u  
bellen met Camping het Helmgat 023-5732195  

of kom vrijblijvend even langs.
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Kinderen op de achterbank 

veroorzaken ongelukken.

Echter, ongelukken  

op de achterbank  

veroorzaken kinderen. 

do
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Tegeltje

Het was nog net geen witte Pasen, maar een ding was 
zeker: het was TE koud! Toch nog een extra panty onder 
mijn broek en zes lagen voor mijn bovenlijf. Oh, en extra 
dikke thermosokken aan natuurlijk. Maar met die winterse 
gezelligheid daar zijn we wel klaar mee, denk ik zo. We 
willen naar buiten. Bloemetjes opsnuiven. In de zon zitten 
met onze bleke huid. En laten we maar niet nadenken over 
onze stookkosten, die behoorlijk wat hoger zullen zijn. ‘April 
doet wat hij wil’, dus we mogen nog niet te vroeg juichen. 

Er komen ook steeds meer nieuwsberichten over de ‘opwar
ming’ van de aarde. Nou, ik merk er niks van! En het blijkt nu 
dat de aarde helemaal niet opwarmt, maar dat het moge
lijk is dat we een kleine ijstijd tegemoet gaan. Ja hoor! Dat 
geloof ik eerder, dan die ongelooflijke opwarming. Maar ja, 
nu is de vraag weer: wat moet je nu eigenlijk geloven? Ik 
weet niet hoe het met jullie zit lieve lezers, maar ik twijfel 
steeds meer aan de geloofwaardigheid van het nieuws. En 
wat dit betreft, hebben de wetenschappers gewoon nog te 
weinig kennis over de aarde, want ze weten eigenlijk niet 
wat normaal is, blijkt. Omdat de ijskappen smelten, denken 
ze dat de aarde opwarmt? Het is vast ingewikkelder, maar 
wat hebben we aan die informatie eigenlijk? 

Het gaat toch zoals het gaat. Veel voorspellingen komen 
niet uit. We moeten wel goed voor de aarde zorgen, want 
dat is natuurlijk wel een feit. Het leefgebied van dieren 
en de mensheid verdwijnen en veranderen in mijnenvel
den, olievelden of sojaplantages. Daar hebben we geen 
invloed op, denken we? Ja zeker wel! Gewoon geen pro
ducten kopen van deze bedrijven (le
vensgevaarlijke psychopaten!). En ja, 
je afval scheiden. En verder? Ach, de 
ijstijd komt eraan, dus geniet van de 
zon zou ik zeggen!

Brrrr...

Uitgesproken!
De 47-jarige Gerard Boukes woont zijn hele leven al in 
ons dorp. Hij heeft een fascinatie voor het weer, ontstaan 
door zijn dienstwerk bij de luchtmacht in Hilversum bij 
de meteo, wat tezamen met zijn grootste hobby foto-
grafie is uitgegroeid tot een wijze van leven. Hij maakt 
graag foto’s die een positief gevoel opwekken. 

door Mandy Schoorl 

Zijn passie voor de fotografie ontstond zo’n 15 jaar geleden 
tijdens een expositie van de Fotokring in de Zandvoortse bibli
otheek. Digitale fotografie kwam in opmars toen en, zoals hij 
zelf zegt, “ik kwam er eigenlijk achter dat ik best leuke plaatjes 
maakte”. Hij volgde de Basiscursus op de Fotoacademie in 
Amsterdam, in deeltijd in 46 maanden. Het was de bedoeling 
dat hij daaropvolgend de 4jarige opleiding zou gaan doen, 
om zich te kunnen gaan onderscheiden als fotograaf, echter 
zou hij dingen gaan leren die hij helemaal niet wilde waarop 
hij besloot de opleiding niet te volgen. Studiofotografie was 
gewoon niet zijn ding, hij wilde naar buiten, de natuur in.

Op het moment dat hij een nieuwe lens kocht voor zijn camera 
en met zijn toestel voor het raam in zijn woonkamer een beetje 
aan het spelen was met de regendruppels en auto’s die voorbij 
reden, vond hij het resultaat leuk en besloot de foto op te sturen 
naar het nieuws. De foto werd nog diezelfde avond op tv ge
toond. Vanaf dat moment was hij ‘hooked’. Sindsdien zijn al zeker 
500 van zijn foto’s gebruikt in het weerbericht van RTL 4. Het 
maakt hem trots om zijn eigen foto met naam en woonplaats 
voorbij te zien komen, zijn naam is ooit zelfs door een verzeke
ringsagent herkend toen hij de beste man aan de telefoon had.

Omdat Gerard onregelmatige diensten draait op zijn werk 
als croupier in het Zandvoortse casino, kan hij zijn fascinatie 

voor de landschapsfotografie daarmee perfect combineren. 
Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat hij even op zijn 
fiets een rondje duinenboulevard doet. Het strand, wolken, 
zonsondergang, zonsopgang, de duinen, maar vooral de 
zee en bliksem raken hem. Ook letterlijk blijkt, want in zijn 
jonge jaren heeft hij een bijzonder moment meegemaakt 
op het strand waarbij zijn vriend en hij na een blikseminslag 
meters van elkaar lagen terwijl een fractie daarvoor de twee 
nog naast elkaar stonden. Ze weten niet wat en of er iets 
gebeurd is, maar een onvergetelijke ervaring was het wel. 

Zijn broer, die werkt met moeilijk opvoedbare kinderen, heeft 
een nieuwe methodiek opgezet waarin niet meer een dis
cussie wordt aangegaan maar met elkaar een dialoog ge
voerd wordt, een hele andere manier van communiceren. 
Boeken over positief denken die er bij zijn broer uitsprongen 
heeft Gerard ook gelezen waardoor zijn ZEN voelen werd 
aangewakkerd. “Dat wat je voelt, zit in je hoofd. En wat je 
denkt, dat kun je zelf kiezen”, licht Gerard toe. We denken 
behoorlijk wat af. Bijna alles begint met een gedachte. Zijn 
grote levenswijze ahamoment was het besef dat hoe hij 
zich voelde kwam door wat hij dacht. En na jaren gezweefd 
te hebben in relaties, heeft hij 2,5 jaar geleden in de 36jarige 
Elize zijn ware liefde gevonden. Met haar woont hij momen
teel heel gelukkig samen.

“Ik ben een open boek”

Gerard Boukes 

Kijk nou eens!
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Nu ben ik het zat! Ik warm de aarde zelf wel op!

Interview



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% KORTING
OP TIjDScHRIfTeN

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand april

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat wij ook diverse
buiten artikelen hebben

zoals tuinbeelden en lantarens?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

Kaas met ’n grote Smaak
Brie de Meaux A.O.C.

echte Boeren Brie uit île de France
Nu 100 gram slechts € 1,99

USA Black Angus
Rib eye steak

100 gram € 4,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hele maand april voor Pashouders



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 2013

TeGOeDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

10% korting 
Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

PERSONAL TRAINING  & 
SMALL GROUP TRAINING

Bij inlevering van 
deze bon

Belli e Ribelli 
Kindermode 

Haltestraat 45 
ZANDVOORT 
 023 57 12705

20 % Korting
op één artikel naar keuze 
10% korting op de gehele zomercollectie 

op vertoon van de zandvoortpas

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

vastgelegd. Dat is pas aan de orde als er sprake is van een 
concreet initiatief.

Participatie
Vanaf 3 april 2013 kunt een zienswijze indienen op het voorne-
men om te komen tot deze Rijksstructuurvisie via het Centrum 
Publieksparticipatie. Ook maatschappelijke organisaties, sec-
toren en de kustoverheden zijn betrokken bij het voornemen, 
onder andere via het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu, 
en krijgen de gelegenheid hierop te reageren. U kunt achter-
grondinformatie downloaden op de website van het Centrum 
Publieksparticipatie: www.centrumpp.nl.

Wat wil het ministerie van u weten?
Om de Rijksstructuurvisie zo zorgvuldig mogelijk op te stel-
len, vraagt het ministerie van IenM u mee te denken over de 
volgende vraag:
• Mist u na het lezen van de achtergrondinformatie thema’s, 

belangen of invalshoeken?
• Zo ja, kunt u deze toelichten?

Hoe kunt u reageren?
U kunt van 3 april tot en met 1 mei 2013 reageren op het boven-
genoemde voornemen, bij voorkeur via het digitale zienswijze-
formulier op www.centrumpp.nl. U kunt ook digitaal bijlagen 
met uw zienswijze meesturen (maximaal 10MB per bijlage). 
Een zienswijze is een mening over de inhoudelijke stukken over 
het plan. U kunt uw reactie ook per post zenden aan:

Centrum Publieksparticipatie 
o.v.v. Windenergie op Zee 
Postbus 30316 
2500 GH  Den Haag

Informatiebijeenkomsten
Op 11 en 16 april organiseert het ministerie van IenM informa-
tiebijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats van 19.00 
uur tot 21.00 uur en hebben de vorm van een informatiemarkt. 
Tijdens deze avonden kunt u met deskundigen in gesprek gaan 
en antwoord krijgen op uw eventuele vragen. U hoeft zich niet 
vooraf aan te melden.

Donderdag 11 april 
NH Conferende Centre Leeuwenhorst 
Langelaan 3 
2211 XT Noordwijkerhout 
www.nh-hotels.com

Dinsdag 16 april 
Hotel Zuiderduin 
Zeeweg 52 
1931 VL  Egmond aan Zee 
www.zuiderduin.nl

Inzien
U kunt het voornemen en het kaartmateriaal ook inzien bij de 
ministeries van IenM en EZ in Den Haag. Op www.noordzee-
loket.nl en www.rijksoverheid.nl vindt u ook informatie over 

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

RAADSZAKEN 
Prestatieafspraken De Key

COLLEGEZAKEN 
Mededelingen van /vragen aan het college
Notitie toekomstige organisatie Zandvoort
Voortgangsbewaking

U mag op deze bijeenkomst ook niet-geagendeerde onder-
werpen aan de orde stellen. Hiervoor geldt dat zij minimaal 24 
uur voor aanvang van de Informatiebijeenkomst bij de griffie 
moeten worden aangemeld. Er worden in principe maximaal 
drie insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één 
bijeenkomst toegelaten.

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan 
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 

De agenda  kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de 
meest recente agenda’s en alle informatie op de website van de 
gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender 
met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).
 
Voornemen Rijksstructuurvisie Windenergie op zee (2013)
De bewindslieden van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Eco-
nomische Zaken (EZ) hebben het voornemen om het Nationaal 
Waterplan te wijzigen voor het onderdeel Windenergie op Zee, 
hierna te noemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Deze 
dient als ruimtelijk kader voor windenergieprojecten op zee. 
Ter voorbereiding op de Rijksstructuurvisie laat het Rijk een 
onderzoeksrapport opstellen over de milieueffecten (planMER). 
De Commissie voor de m.e.r. wordt gevraagd advies te geven 
over de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek naar 
de milieueffecten. De in de Rijksstructuurvisie voorgenomen 
activiteiten kunnen effect hebben op Natura 2000-gebieden. 
De gevolgen voor die gebieden komen aan bod in een Passende 
beoordeling. 

Waarom dit voornemen?
Windenergie op zee kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
de doelstelling van de overheid om 16% van onze energie 
duurzaam op te wekken. Het Rijk wil op zee ruimte bieden 
voor 6.000 MW aan windenergie. Enkele gebieden zijn in 
2009 al aangewezen in het Nationaal Waterplan. In dit plan 
zijn ook twee zoekgebieden opgenomen waar aanvullend 
ruimte voor windenergie op zee gevonden moet worden: 
voor de Hollandse kust en Ten Noorden van de Wadden, 
buiten de 12-mijlszone. De Rijksstructuurvisie wijst deze 
gebieden concreet aan. Het Rijk geeft daarbij aan welke 
afwegingen zijn gemaakt en onder welke voorwaarden 
de aanleg van windparken op de Noordzee mogelijk is. Er 
worden nog geen locaties en opstellingen van windparken 

Gemeentelijke publicatie week 14 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 13 en de 
verdere in week 13 door het college genomen besluiten zijn in 
week 14 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 april 2013. Zij 
houdt dan achter elkaar twee vergaderingen, Debat en 
Besluitvorming.

De onderwerpen van beide vergaderingen:  
• Proces invoering parkeerregimes
• Initiatiefraadsvoorstel gehandicaptenparkeren 
• Visie Algemene Begraafplaats Zandvoort 2014-2017
• Beperking kosten huishoudelijke hulp WMO
• DeltaPlan verblijfstoerisme
• Planontwikkeling bouwblok Louis Davidsstraat 
 (Louis Davidscarré)
• Nota van uitgangspunten bestemmingsplan 
 Kostverlorenstraat e.o.
• Entree Zandvoort
• Verordening adviescommissie raad 2013

Bij besluitvorming bovendien:
Lijst ingekomen post 21 februari – 20 maart 2013
Verslagen vergaderingen raad-debat en raad-besluitvorming 
van 12 maart 2013

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De vergadering Gemeenteraad - Debat begint om 20.00 uur 
en 10 minuten na afloop daarvan begint de vergadering van 
Gemeenteraad – Besluitvorming. 

De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wij-
zigen. U vindt de meest recente agenda’s en alle infor-
matie op de website van de gemeente; klik hiervoor op 
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

De gemeenteraad vergadert op woensdag 10 april 2013. Zij 
houdt dan een extra Informatiebijeenkomst. U kunt inspre-
ken over de onderwerpen op de agenda; aanmelden vooraf 
hoeft niet.

Gemeenteraad - Informatie 
woensdag 10 april 20.00 uur



21

Zandvoortse Courant • nummer 14 • 4 april 2013

windenergie op zee. Heeft u na het bezoeken van de websites 
nog vragen? Stuur dan een mail naar windopzee@minienm.nl. 
Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het Centrum 
Publieksparticipatie, telefoon 070 - 456 8016.

Vervolg
Aan het eind van de zienswijzetermijn worden alle zienswijzen 
verzameld en betrokken bij het opstellen van het planMER 
en de ontwerp-Rijksstructuurvisie. Deze worden te zijner tijd 
ter inzage gelegd. U kunt ook dan uw zienswijze naar voren 
brengen. Uiteindelijk nemen de bewindslieden van IenM en 
EZ een besluit over de vaststelling van de Rijksstructuurvisie.

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 6 april haalt de ecocar weer Klein Chemisch Afval 
op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 10.10-11.00 
uur, Tolweg 11.10-12.00 uur
 
Vergadering welstandscommissie
Op donderdag 4 april in vergaderruimte 1 vanaf 15.00 uur tot 
ongeveer 17.30 uur

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Strandafgang Paulus Loot 7, plaatsen strandpaviljoen, inge-

komen 22 maart 2013, 2013-VV-029.
-  Haltestraat 28, plaatsen terrasschotten, ingekomen 14 

maart 2013, 2013-VV-030.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Strandafgang De Favauge 15, uitbreiden van een strandpa-

viljoen, verzonden 26 maart 2013, 2013-VV-014.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 14

-  Dr.C.A.Gerkestraat 46 rood, vervangen kozijn en dakterras 
voor een dakkapel, verzonden 26 maart 2013, 2013-VV-017.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ geno-
men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt 
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zand-
voort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het 
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een 
bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort 
op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet 
u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Evenementenvergunningen verleend 
Er is een evenementenvergunning verleend aan KMG 
Events voor de jaarmarkten: Voorjaarsmarkt op 2 juni 2013, 
Zomermarkt op 11 augustus 2013, Zomeravondmarkt op 
10 augustus 2013 en de Feestmarkt op 24 november 2013.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ geno-
men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U 
kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden 
kunnen gedurende een termijn van zes weken na be-
kendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 
De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de 
vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de 
publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zand-
voort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het 
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een 
bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort 
op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet 
u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-
ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-
felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, 
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift 
aan de burgemeester te richten. 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donder  dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar 
de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

   U kunt zelf uw afspraak inplannen 
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van 
de gemeente aan de oranje button met het kalendertje 
erop. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken aan de 
balie of bij de receptie of per telefoon.
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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‘Cycling Zandvoort’-weekend op Circuit Park Zandvoort Nordic walking voor 
deelnemers BeweegKuurIn het weekend van 25 en 26 mei staat Circuit Park Zand-

voort geheel in het teken van een nieuw evenement: Cycling 
Zandvoort. Er ligt een unieke fietservaring in het verschiet: 
een heuse 24-uursrace over het duinencircuit van Zand-
voort. Een stoere uitdaging voor teams, families, mountain-
bikers en andere fietsliefhebbers maar er is meer tijdens het 
Cycling Zandvoort weekend te zien en te beleven.

De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie 
voor mensen met obesitas en mensen met overgewicht 
in combinatie met een (andere) risicofactor, bijvoorbeeld 
diabetes type 2. In Zandvoort zijn momenteel drie Beweeg-
Kuur groepen actief. 

Waar normaliter het ‘snelste 
asfalt van NoordHolland’ 
het strijdtoneel is voor de 
gemotoriseerde twee en 
vierwielers, wordt Circuit 
Park Zandvoort tijdens het 
Cycling Zandvoortweekend 
het domein van de fiet
sers. Samen met een team 
van enthousiaste vrijwil
ligers organiseert Circuit 
Park Zandvoort een week
end vol fietsplezier. Met de 
unieke opzet van Cycling 
Zandvoort is het evenement 
in Zandvoort direct een top
evenement tijdens de lande
lijke ‘Meimaand Fietsmaand’.

24-uursrace 
Het sportieve hoogtepunt 
van Cycling Zandvoort is de 
24uursrace voor amateur
wielrenners. De wedstrijd 
start op zaterdag 25 mei om 
15.00 uur en biedt de deel
nemende teams niet alleen 
een bijzondere uitdaging om 
de endurancerace bij zowel 
dag, als nacht te trotseren, 
ook wordt er gereden door 
legendarische bochten als de 
Tarzanbocht, Gerlachbocht 
en het Scheivlak. Inschrijving 
voor de wedstrijd is open 

Mensen die in aanmerking 
komen voor de BeweegKuur, 
krijgen van hun huisarts een 
BeweegKuur recept voorge
schreven. Een BeweegKuur 
duurt maximaal een jaar. 
Deelnemers worden van
uit de eerste lijn begeleid 
naar een gezondere actie
vere leefstijl. Het doel is dat 
mensen zelfstandig gaan 
bewegen in de wijk. 

In Zandvoort werken di
verse partijen samen om 
dit doel te bewerkstelli
gen. De huisartsenprak
tijk Scipio, leefstijladviseur 
Miranda Reuderink, diëtist 
Adele Schmidt, de fysio
therapeuten van Fysiofit en 
Sportservice Heemstede

voor alle recreatieve wiel
renners. Zij kunnen zich 
aanmelden als solist in de 
‘supersportklasse’, maar ook 
in teams van vier rijders in de 
‘sportklasse’. Een racefiets is 
niet verplicht tijdens de 
24uursrace. Er ook divisies 
waarin gereden kan worden 
met reguliere straatfietsen. 
Daarnaast kunnen bedrijven 
zich met hun eigen teams 
inschrijven, net als dames
equipes. De pitstraat zal zo
als gebruikelijk fungeren als 
locatie voor rijderswissels 
en werkzaamheden aan het 
materiaal. Daarnaast omvat 
het programma van Cycling 
Zandvoort toertochten over 
diverse afstanden. De recre
atieve fietstochten hebben 

Zandvoort geven lokaal uit
voering aan het BeweegKuur 
programma. 

Bewegen is een belangrijk 
onderdeel van dit program
ma. Na de lessen bij fysio
therapeuten Manuel en 
Michael van Fysiofit was het 
in maart tijd voor een sport
kennismakingsprogramma. 
Sportservice Heemstede
Zandvoort verzorgde in 
dit kader twee kennisma
kingslessen nordic walking 
voor de deelnemers. Onder 
leiding van de ervaren in
structrice Marike Kramer 
maakten de enthousiaste 
deelnemers op 26 maart de 
eerste flinke wandeling door 
de Zandvoortse duinen. 

wielersport nordic walking

Ook mountainbikers komen uitgebreid aan hun trekken

Wielrenners gaan 24 uur fietsen over het circuit

Circuit Park Zandvoort als 
startpunt. Hier zal eerst over 
het beroemde circuittraject 
worden gereden, waarna 
de verschillende routes zich 
langs de mooiste locaties 
van de Zandvoortse omge
ving voeren, bijvoorbeeld 
langs de Zandvoortse boule
vards en door Bloemendaal 
en Aerdenhout. De tochten 
zijn dankzij de verschillende 
afstanden (15, 30 en 50 km) 
laagdrempelig en daarmee 
toegankelijk voor jong en 
oud.

Mountainbike-circuit 
Ook aan de avontuurlijke 
fietser is gedacht. In sa
menwerking met de Dune 
Bikers Zandvoort is in het 
buitengebied van het 
evenemententerrein van 
Circuit Park Zandvoort een 
uitdagend mountainbike
circuit aangelegd. Hier kan 
men mountainbikes testen, 
of juist eens proeven van 
de kick die mountainbiken 
geeft, tijdens een van de 
ATBclinics. Tevens is er op 
het binnenterrein van Circuit 
Park Zandvoort een 3uurs 
Spinning Marathon, waar
bij enthousiaste fietsers er 
‘vol’ tegenaan kunnen gaan 
onder begeleiding van op
zwepende beats van een DJ 
en professionele begeleiding 
van instructeurs.

Kinderactiviteiten
Vanzelfsprekend bevat het 
programma ook sportieve 
uitdagingen voor de jonge
re fietsliefhebbers. Zo wordt 
er een ‘Dikke Banden Race’ 
georganiseerd, waar kinde
ren op hun eigen straatfiets 

mee kunnen doen aan een 
wedstrijd. Het enige wat 
de kinderen nodig hebben 
is een fietshelm, toestem
ming van de ouders en hon
ger naar fietscompetitie. 
Daarnaast keert na vele ja
ren de Zeepkistenrace terug 
op Circuit Park Zandvoort. 
In zelf gefabriceerde voer
tuigen wanen de junioren 
zich even als coureur, wan
neer hun ‘race’ start vanaf 
de Hunzerug en finisht na
bij de Hugenholtzbocht. De 
Zeepkistenrace zal plaats 
vinden op zondag 26 mei, na 
de finish van de 24uursrace. 

Stichting SAM 
Tijdens Cycling Zandvoort is 
er niet alleen aandacht voor 
de fietsliefhebbers, maar ook 
voor het goede doel. Tijdens 
de eerste editie van Cycling 
Zandvoort is dat Stichting 
SAM. Deze organisatie ver
zorgt een dolfijntherapie
programma, dat is gericht op 
kinderen met het Syndroom 
van Down en op kinderen 
met autistische stoornissen 
en aanverwante syndromen. 
Het grootste deel van de 
inschrijvingen worden ge
doneerd aan Stichting SAM. 
Fietsliefhebbers die een 
bezoek willen brengen aan 
Cycling Zandvoort, benieuwd 
zijn hoe het programma eruit 
ziet, of zich willen inschrij
ven voor een of meerdere 
onderdelen, kunnen terecht 
op de website van Cycling 
Zandvoort: www.cycling
zandvoort.nl, waar men zich 
kan inschrijven voor de diver
se onderdelen. Ook op Twitter 
en Facebook kan men terecht 
voor het laatste nieuws. 
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‘Die hards’ trotseren de kou en laten Circuit Park Zandvoort niet zitten

SV Zandvoort houdt na anderhalve wedstrijd 1 schamel puntje over

Hoewel het allemaal minder is met de startvelden, blij-
ken de echte autosportliefhebbers zich te ontpoppen als 
hondstrouwe supporters. Ondanks een bleek paaszonne-
tje en een schrale noordoostenwind hebben bijna twintig 
duizend toeschouwers de moeite genomen om naar het 
Zandvoortse circuit te gaan.

Afgelopen zaterdag heeft SV Zandvoort in Hoofddorp niet 
kunnen winnen van het laag geklasseerde Overbos. In een 
wedstrijd die niet in de schaduw van die van de week er-
voor kon staan, kwamen onze plaatsgenoten niet verder 
dan 1-1. Positief was dat Boy Visser weer in staat was een 
halve wedstrijd te spelen en dat keeper Boy de Vet, geluk-
kig, nog steeds in de vorm van zijn leven steekt.

Op paasmaandag kon het 
publiek direct al genieten van 
een mooie Formido Swift race. 
Jeffrey Rademaker moest ach
teraan starten, maar bij het 
in gaan van de laatste ronde 
liet Rademaker zien dat hij uit 

Aan niets was te zien dat 
de gastheren op de op één 
na laatste plaats staan. 
Zandvoort kon geen vuist 
maken en creëerde nauwe
lijks of geen kansen. Zowel 
de gastheren als onze dorps
genoten waren niet in staat 
om het weinige publiek ook 
maar enigszins te vermaken. 

het goede hout gesneden is. 
De jonge Swiftrijder kwam 
op dat moment naast de 
leidende David Verzijlbergen 
buitenom in de Tarzanbocht 
te rijden. Het tweetal reed ge
lijk op naar de Gerlachbocht 

autosport

voetbal

waar Verzijlbergen de binnen
kant van de bocht had. Alleen 
had Rademaker de betere lijn 
voor de Hugenholtzbocht en 
passeerde Verzijlbergen bin
nendoor om zodoende de 
eerste race van die dag te 
winnen. Verzijlbergen won 
later op de dag tweemaal 
een Swiftrace. In de tweede 
race was het de teamge
noot van Verzijlbergen Alain 
Mossinkhoff die als tweede 
wist te eindigen. In de derde 
race was het Stefan Beelen die 
Verzijlbergen achtervolgde. In 
die derde race verscheen ook 
Rademaker weer op het po
dium. In de Swift Cup reden 
slechts zeven wagens van het 
recente model rond. De cup
organisatie wist zes rijders te 
strikken voor een Suzuki Swift 
van het jaar 2011.

Bij de Dutch Renault Clio Cup 
was Sebastiaan Bleekemolen 

te staan. Die wist daar wel 
wat van te maken en bracht 
zijn ploeg op voorsprong. Nog 
geen minuut daarna was het 
voor Zandvoort ook raak. Een 
aardige solo van Kas de Vries 
werd afgesloten met een niet 
eens onhoudbaar schot, maar 
de bal rolde onder de keeper 
door en de stand was weer ge
lijk. De wedstrijd, die absoluut 
geen winnaar verdiende, werd 
bij die stand afgesloten.

WV-HEDW
Maandagmiddag moest 
op het kunstgrasveld van 
Zandvoort de eerder dit jaar 
gestaakte wedstrijd tegen 
WVHEDW uitgespeeld wor
den. Destijds werd de wed
strijd gestaakt, omdat de 
consul weigerde in de rust de 
lijnen van het veld sneeuw
vrij te maken, bij een rust
stand van 01. Zandvoort had 
45 minuten om daar iets aan 
te doen en ging voortvarend 
van start. Nu was de ploeg 
wel in staat om druk op de 
tegenstander te zetten, maar 

adverteerders

Genootschap Oud Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Haar
Myscootershop Zandvoort
ONS paviljoen 11
Pluspunt
Stichting Jazz in Zandvoort
St. Viering Nat. Feestdagen 

Zandvoort
Tand Prothese Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
V.o.f. Cocarde 
Zandvoorts Museum
Zorgbalans

Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Camping het Helmgat
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Klussenier Willem Punt
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Exprom

Sebastiaan Bleekemolen voorop in de strijd | Foto: Chris Schotanus

Chris Dölger probeert zijn tegenstander te passeren

De monstertrucks vermaakten de vele bezoekers | Foto: Chris Schotanus

de tweevoudig winnaar. “Je 
kunt alleen maar dik tevreden 
zijn”, was na afloop het com
mentaar van Bleekemolen die 
in de tweede race zijn team
genoot Ronald Morien als 
derde zag finishen. In beide 
races eindigde Marcel Dekker 
als tweede en Robert van den 
Berg kwam als derde over de 
finish in de eerste race.

In de Burando Production 
Open was het tweemaal Cees 
den Haan die de race wist te 
winnen. In de eerste race wa
ren de achtervolgers Bart den 
Hartog en Niels Kool. In de 
tweede race was het precies 
andersom.

Als extra kreeg het publiek 
een tweetal races te zien 
van de Historische mono
posto’s (open éénzitters) die 
de opmaat vormen voor de 
Historische Grand Prix ver

die boog niet daarvoor. Ook 
Zandvoort wenste niet te ca
pituleren al scheelde dat aan
vankelijk weinig. Doelman Boy 
de Vet moest zich weer eens 
van zijn beste kant laten zien: 
hij hield opnieuw een straf
schop tegen maar met nog 
maar een paar minuten te 
gaan was het toch de trotse 
koploper en de gedoodverfde 
nieuwe kampioen WVHEDW 
die aan het langste eind trok. 
Zandvoort kon nog wel iets 
terug doen en kwam drie 
minuten voor tijd terug in de 
wedstrijd, 12. Wat er daarna 
gebeurde grenst aan het on
gelooflijke. De scheidsrechter 
wist niet van ophouden en 
liet bijna twaalf (!) minuten 
doorspelen. In die tijd was er 
de ene na de andere aanval 
van Zandvoort maar het ge
luk lachte onze plaatsgenoten 
niet toe, het bleef 12.

Door deze uitslagen en die 
van de andere clubs die wed
strijden in moesten halen, 
staat Zandvoort nu op een 9e 

derop in het jaar. Twee keer 
was Mats Anderson in een 
Formule 2 March de beste. 
Daarnaast waren er ook twee 
Truck Battle races te zien die 
beide werden gewonnen door 
Cees Zandbergen. Het was 
even schrikken in de tweede 
race toen één van de deelne
mers zijn motor opblies. Dat 
ging gepaard met de nodige 
onderdelen die op het asfalt 
terecht kwamen maar ook 
30 liter olie, waarop de wed
strijdleiding besloot de race 

plaats op de ranglijst en wordt 
het echt oppassen om de na
competitie voor degradatie te 
voorkomen.

Komende zaterdag speelt 
Zandvoort uit bij OSV, dat 
zaterdag uit bij NFC met 17 
won en maandag thuis te
gen AMVJ inhaalde met 11. 
OSV staat 10e en kan bij verlies 
van Zandvoort over Zandvoort 

stil te leggen en Zandbergen 
als winnaar aan te wijzen.

Het publiek kon ook terecht 
op een ander gedeelte van 
het paddock, waar een ‘big 
foot monstertruck’demon
stratie werd gegeven. Op de 
baan was er een demonstra
tie van een Auto GP te zien 
die in het verleden diende als 
A1GP wagen en zich nu pre
senteerde voor enkele races 
later dit seizoen tijdens de 
Masters.

heengaan door een beter 
doelpuntengemiddelde. De 
wedstrijd in Oostzaan begint 
om 14.30 uur. Overige uitsla
gen zaterdag: WVHEDW – 
HBOK: 22; dva – AFC: 32; AMVJ 
– Haarlem/Kennemerland: 31; 
Opperdoes Aalsmeer: 04 en 
ZOB – Monnickendam werd 
30. Inhaalwedstrijden maan
dag: Monnickendam – NFC: 91 
en AFC – Opperdoes werd 31.
 

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van  
alles wat in Zandvoort leeft. 

De rust brak dan ook aan bij 
een dubbele blanke score. 

De tweede helft was al niet 
veel beter. Met nog een kwar
tier te gaan kon Overbos 
de misère doorbreken. Een 
fraaie aanval over de rechter 
flank zorgde ervoor dat de 
spits vrij voor De Vet kwam 
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Presentatie door Brijder verslavingszorg

Een presentatie van Brijder verslavingszorg, maandag-
middag voor de groep 8 van de Duinroosschool, is in 
goede aarde gevallen bij de leerlingen. Zij hadden der-
mate veel vragen dat de presentatie behoorlijk uitliep.

Roken niet, alcohol wel

Marion Kooij van Brijder 
Jeugd had behalve een pre-
sentatie ook een aantal at-
tributen meegenomen om 
het een en ander duidelijk te 
maken. Zij vertelde wat voor 
soorten verslavingen er zijn 
en kwam tot de conclusie 
dat roken de meest voorko-
mende en ergste is, op de 
voet gevolgd door alcohol. 

Vooral roken werd, nadat 
Kooij had uitgelegd wat er 
allemaal voor giftige stoffen 
zitten in de rook van tabak, 
massaal veroordeeld door 
de leerlingen. Dat was bij 
alcohol anders. Volgens veel 
kinderen gaan zij op latere 
leeftijd vooral op feestjes al-
cohol drinken en daar deden 

De open huizen dag van afgelopen zaterdag is volgens alle deelnemende makelaars 
in Zandvoort een groot succes geworden. Allemaal melden ze dat er veel kijkers zijn 
geweest, meer dan verwacht. En alle kantoren hebben die dag zelfs al biedingen ge-
had op meerdere woningen. Zou dit het begin zijn van betere tijden?

Huizenkijkers werden per limousine vervoerd

Suzanne Greeven van 
Greeven Makelaardij: “Er 
zijn in totaal zestig mensen 
geweest bij de 30 woningen 
die meededen. Het mooie 
weer heeft zeker meegehol-

pen. We zijn heel tevreden; 
er zaten heel veel serieuze 
kijkers bij. Hopelijk komt het 
vertrouwen terug en wordt 
het makkelijker om leningen 
te krijgen.”

Erik Plantenberg van Cense 
& Van Lingen had niet ver-
wacht dat de opkomst zo 
hoog zou zijn. “We hadden 
gemiddeld vier bezichtigin-
gen per woning en op twee 
panden is een bod uitge-
bracht. Volgens mij gaat 
het met de huizenmarkt 
beter. We moeten af van de 
koudwatervrees bij banken 
en consumenten. Er is meer 
mogelijk dan de mensen 

denken. Het is de vraag in 
hoeverre de banken willen 
meegaan”, zegt hij.

Positieve geluiden vielen 
ook te beluisteren bij Van 
der Reijden Makelaardij. 
“Ongekend, zoveel bezich-
tigingen hadden we bij de 
zes woningen die meede-
den. En niet te vergeten: 
drie biedingen! Als dit een 
voorbode is van een nieu-
we lente, dan kunnen we 
heel tevreden zijn”, aldus 
een woordvoeder.

De makelaar die extra 
kleur aan de open huizen 
dag gaf, was Eigenwijs 
Makelaars. Hun actie met 
de opvallende limousine 
sloeg enorm aan. Mensen 
die een huis wilden be-
kijken werden met de 
zuurstokroze limousine 
weggebracht en eventu-
eel weer opgehaald. Nick 
ten Broeke vertelt trots: 
“Onze klanten, maar ook 
de mensen op straat die 
de wagen langs zagen rij-
den, reageerden razend en-
thousiast. We kregen zelfs 
leuke reacties van collega-
makelaars uit het land, die 
via via van onze actie had-
den gehoord. Of de roze 
limo de reden is dat het zo 
druk was, durft Ten Broeke 
niet te beamen. “We heb-
ben het nog nooit zo druk 
gehad met een open hui-
zen dag. Op een van onze 
huizen is een bod gedaan 
en er waren heel veel seri-
euze belangstellenden die 
nog een keer willen komen 
kijken”, zei hij tevreden.

Makelaars tanken vertrouwen uit open huizen dag

ze heel luchtig over. Volgens 
Kooij komt dat omdat er 
in Zandvoort veel horeca-
bedrijven zijn waar ouders 
werken of eigenaar van zijn. 
Veelal werd gehoord dat het 
gezellig is om een drankje te 
drinken.

De presentatie is onderdeel 
van een programma dat een 
paar weken duurt en waarin 
de kinderen van de groepen 
8 aan de hand van projecten 
wordt voorgehouden dat 
verslaving uit allerlei hoeken 
kan komen: drugs, alcohol, 
tabak, energiedrankjes en 
computerspelletjes zijn er 
een paar van. In Zandvoort 
hebben drie scholen zich 
hiervoor aangemeld. 

Kinderen zijn
tegen roken

‘Daar moet 
op gedronken 

worden’

De Mannetjes

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Koop nu een 
RAY-BAN, PERSOL of 
PRADA-ZONNEBRIL 

dan krijgt u er 
GRATIS 

enkelvoudige 
zonneglazen bij!!!

Graag tot ziens 
bij SEA OPTIEK!
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familieberichten

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 
11 april om 16.00 uur in de aula van de Algemene 
Begraafplaats Zandvoort, Tollensstraat 67.
De begrafenis is vrijdag 12 april om 10.30 uur bij de 
Algemene Begraafplaats.

Na de uitvaart geeft Willem nog een laatste rondje in 
café Oomstee.

Willem 
Wat hebben de ziekenhuizen je in de steek gelaten 
jongen, zo’n rot einde heb je niet verdiend.
Goedzak, ik zal je missen.   
   †
Hou een stoeltje voor me vrij

xx Tump

Dag lieve Wim
Ploni, Pietje, Ger, Tump, René

Onze dank gaat uit naar het personeel van de 
zorgafdeling Huis in de Duinen. 

Daar heeft Willem de laatste dagen van 
zijn leven de liefdevolle verzorging gekregen 

die hij zo nodig had.

Willem,

Lieverd, bedankt voor al het goede.

Ploni

Willem,

Goede reis

Ger

Er is een Zandvoorter dood gegaan

Willem
We zullen je missen,

Tamara en Petje Koper

Nooit meer een biertje op de maandagmiddag.

Rust zacht vriend.

Willem en Alette Bol

Ben effe roken…
 Dag vogels
 Dag bloemen
 Dag Zandvoort

Willem van Jaarsveld
* 26-11-1957 Zandvoort † 07-04-2013
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in memoriam 
13 - 04 - 2008   13 - 04 - 2013

Adriaan Vossen
Een ding moet je weten,

We zullen je nooit vergeten.

Man, vader, schoonvader, opa

Fam. Vossen

Met verdriet nemen wij afscheid van 

Marcel Kokernoot
Het Skylineteam

column

… is het tijd voor een kast-
inspectie. De winterkleding 
kan eindelijk in de mot-
tenballen en vervangen 
worden voor zomerkleding. 
Overtollige kledij kunnen we 
weer op 19 en 20 april naar 
de Agatha kerk brengen. 
Alles voor het goede doel. 
Dus even goed kijken wat 
weg kan! 

Elk jaar verplaats ik twee kle-
dingstukken van de ene naar 
de andere kast. Die wil ik be-
slist niet kwijt. Ze zijn zelfs 
mee verhuisd. Dat wil wat 
zeggen omdat je dan juist 
de neiging hebt van: weg er-
mee! Zo bewaar ik de mon-
tycoat van manlief, ooit ge-
kocht toen hij elke dag naar 
de MTS in Hoofddorp fietste. 
In de militaire dienst droeg 
hij de jas als hij op zijn scoo-
ter naar vliegbasis Delen 
reed. En als het echt koud is 
dan komt de jas nog uit de 
kast. Het andere bewaarstuk 
is mijn verlovingsjurk. Voor 
de jonkies onder ons, voor-
dat je ging trouwen werd er 
eerst verloofd. De jurk was 
vrij prijzig maar ik vond hem 
zó mooi. Ik spaarde net zo-
lang totdat ik hem eindelijk 
kon kopen. Een strak model, 
versierd met oranje en gele 
motieven. We verloofden 
ons in Italië, niemand wist 
ervan. We hadden de ringen, 
de jurk en ook de verlovings-
kaartjes in de koffer mee 
genomen. Als grapje stond 
op de kaart ‘geen receptie’. 
Toen we thuis kwamen wa-
ren onze ouders niet echt 
gecharmeerd dat we ons 
‘zomaar’ verloofd hadden. 
De jurk heb ik nog vaak aan 
gehad maar met de jaren 
veranderde mijn figuur en 
paste ik er niet meer in. Als 
een stukje nostalgie hangt 
de jurk samen met de jas in 
de kast. 

Na de inspectie wordt het 
tijd om de lege plekken 
in de kasten te vullen. 
Want niets is leuker 
om nieuwe kleding te 
kopen. Ik heb er zin in! N

el
 K

er
km

an

Volgens mij… 

Zaterdag 20 april:

2e Open Zandvoorts 
Kampioenschap

aardappels schillen

op het Kerkplein

Meld je gratis aan bij Het Plein Fastfood, Kerkplein 8

Raad kon vergadering vol belangrijke
agendapunten niet in één avond afwerken
De overvolle agenda van de raadsvergadering Informatie 
van een week geleden, werkte afgelopen dinsdag door in 
de raadsvergadering Debat. Er stonden zoveel zware on-
derwerpen op de agenda dat voorzitter burgemeester Niek 
Meijer even na middernacht de vergadering schorste tot 
dinsdag 16 april aanstaande. Deze schorsing had tevens tot 
gevolg dat de raadsvergadering Besluitvorming eveneens 
naar die datum werd verschoven. De raad was niet verder 
gekomen dan agendapunt 9. Door deze schorsing zijn er 
dinsdag dus geen beslissingen gevallen over de behandel-
de onderwerpen.

Al bij aanvang van de verga-
dering liep het agendapunt 
‘Vaststellen van de agenda’ 
uit. Wilfred Tates (VVD) 
wilde bij de vaststelling van 
de agenda dat het (volgens 
hem opnieuw) behandelen 
van het initiatiefvoorstel 
over het invaliden parke-
ren binnen Zandvoort van 
de agenda werd gehaald. 
Volgens de oud-wethouder 
was er bij de vorige ver-
gadering genoeg quorum 
(minimum aantal leden dat 
aanwezig moet zijn om be-
sluiten te kunnen nemen, 
red.) zodat het niet opnieuw 
behandeld zou moeten wor-
den. Volgens de voorzitter 
mag iedereen ongelimiteerd 
een (initiatief)voorstel indie-
nen en dat was nu het geval. 

Waar ging het dan over? 
Er zou volgens Astrid van 
der Veld (GBZ) een repara-
tievoorstel moeten komen 
over het Invaliden parkeren. 
Meijer stelde voor om te 
stemmen om het voorstel 
al dan niet op de agenda te 
laten. Na de stemming bleek 
dat er 7 stemmen waren om 
het niet te behandelen en 8 
om dat wel te doen (Virgil 
Bawits van GL en Robbert 
de Vries van D66 waren niet 
aanwezig). Met enige ver-
traging kon dan eindelijk de 
agenda worden vastgesteld 
en worden begonnen met 
het eerste agendapunt.

Parkeerperikelen
En dat was zeker geen ge-
makkelijk punt. Opnieuw 
werd er eindeloos gedebat-
teerd over het invoeren van 
parkeerregimes in diverse 
wijken van Zandvoort. Gert 
Jan Bluijs (CDA) en Uschi 
Rietkerk (PvdA) vinden dat 
de huidige plannen te ver 
gaan en willen uitgaan van 
de Knelpuntennota. Ook 
Willem Paap (SZ) is geen 
voorstander van maatwerk. 
“Straks krijgen we vijf ver-
schillende vergunningen in 
één wijk”, zei hij. De VVD, bij 
monde van Jerry Kramer, wil 
het parkeerbeleid graag uit-
gerold zien worden. Hij zei 
tegen de vertegenwoordig-
ster van GBZ: “U zoekt alleen 
maar problemen, problemen 
en problemen.”

In zijn antwoord na eer-
ste termijn zei wethouder 
Andor Sandbergen dat hij 
emotioneel betrokken is 
bij de parkeerperikelen van 
Zandvoort. Sandbergen: 
“Ook deze wethouder is 
emotioneel betrokken. Hij 
heeft meer grijze haren in 
de laatste drie jaar gekre-
gen en dat komt mede door 
het parkeerbeleid. De motie 
van 6 november 2012 moet 
de leidraad worden en de 
start voor het college. Ik 
stel voor om onderzoek te 
doen in een aantal wijken, 
zoals het Tranendal en de 

Vogelenbuurt. We zouden 
in het eerst kwartaal van 
2013 bij u terugkomen en 
dat is nu.” 

Sandbergen wil een offici-
eel nieuw overlegorgaan 
instellen, met leden uit alle 
wijken, en dus niet meer 
alleen met de bewoners-
groep APRZ praten. “Het 
moet een overlegorgaan 
voor het college worden 
en niet voor de raad”, licht 
hij toe. Carl Simons (OPZ) 
had twee amendementen 
voorbereid die beide door 
Sandbergen werden afge-
raden. De VVD kon met de 
gang van zaken niet mee-
gaan, waarna het college 
vroeg om een schorsing van 
10 minuten. Na de schor-
sing zei Sandbergen dat hij 
drie wijken zo snel moge-
lijk van een parkeerregime 
wil voorzien, met als lei-
draad de Knelpuntennota. 
Waarna het toch wel tijd 
werd voor een volgende 
agendapunt.

Volgende week 
Hoe voorzitter Meijer ook 
probeerde om een beetje 
vaart te zetten in de verga-
dering, het lukte hem niet. 
Logisch want ook agenda-
punt 6: de beperking van 
huishoudelijke hulp via de 
WMO, agendapunt 7: het 
DeltaPlan Toerisme en agen-
dapunt 8: de ontwikkeling 
van bouwblok 1C in het LDC 
en dan met name de ingang 
van de nieuwe en vergrote 
Albert Heijn en een moge-
lijke steeg om te ontsluiten, 
namen stuk voor stuk heel 
veel tijd in beslag. Door het 
gebrek aan ruimte, zullen wij 
het verslag van deze agen-
dapunten volgende week 
publiceren, samen met het 
vervolg van deze vergade-
ring die door de voorzitter 
geschorst werd tot komende 
dinsdag 20.00 uur.

Politiek verslag
Raadsvergadering Debat & Besluit, d.d. 9 april
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waterstanden

Kom snel langs 
en ontdek onze 
nieuwe avondkaart!
Voor reserveringen bel  

023 - 571 57 07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl

het hele jaar geopend

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

april
11
12
13
14
15
16
17
18

-
-
-
-
-
-
-
-

00.36
0 1 .1 6
02.01
02.47
03.05
03.46
04.05
05.06

04.57
05.32
06.08
06.45
07.19
0 7. 5 1
08.25
09.26

13.00
1 3 . 4 5
1 4 . 3 5
1 5 . 1 5
1 5 . 2 5
1 5 . 5 4
16.46
1 7. 3 0

1 7 . 1 2
1 7. 5 5
18.28
19.05
19.42
2 0 . 1 1
20.56
22.06

Voor het verzorgen van uw uitvaart in Zandvoort.

Geheel vrijblijvend informatiegesprek mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort, Tel: 023-5713278

OMDAT WIJ U BEGRIJPEN

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

burgerlijke stand
30 maart 2013- 5 april 2013

Geboren:
Finn Alexander, zoon van: Lemmens, Ivo en van den Bor: 
Natasja Nicole

Overleden:
Harinck, geb. Visser, Wijnanda, oud 95 jaar
Hage, François Dirk Leendert, oud 74 jaar
Van Veen, geb. Sneevliet, Sima, oud 61 jaar
Bos, geb. Lachmeijer, Janna Helena, oud 91 jaar
Steenman, geb. Paap , Geertruida Cornelia, oud 72 jaar
Medendorp, Grietje, oud 83 jaar

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. A. Hop uit Hillegom
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor W. Al
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastoor M. Wagemaker

Evangelische Gemeente 
"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

12	 Genootschapsavond - Theater De Krocht, 
 aanvang 20.00 uur. Deuren open 19.15 uur

12	 Zing	mee	met	Gré - Café Oomstee, 
 aanvang 20.30 uur

12	 Pub	quiz	- Café Koper, aanvang 21.00 uur

13	 Facebook	reünie - ‘Je voelt je Zandvoorter als…’ 
 Reünie van Zandvoorters, Beach Club Tien, aanvang 15.00 uur

13	 Open	dansavond - Danscentrum Rob Dolderman, 
 theater de Krocht, aanvang 20.00 uur

13	 Peuter/kleuterfeest - Psz. Dribbel 
 (Oranje Nassauschool), 10.00-14.00 uur (2 t/m 6 jaar)

14	 Duits	Autosport	Festival	- Circuit Park Zandvoort

19&20	 Toneelvoorstelling - ‘De zevende hemel’. 
  Theater De Krocht, aanvang 20.15 uur

19-21	 Vintage	in	Zandvoort - Driedaags evenement 
  voor Volkswagenliefhebbers. Camping de Branding 

^ april	_ april a	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
11 april t/m 17 april

ZAMBEZIA, DE VERBORGEN VOGELSTAD (3D/NL)

ZA-ZO-WO om 13.30 u.

BOBBY EN DE GEESTENJAGERS (NL)

ZA-ZO-WO om 15.30 u. 

SAFE HAVEN → LADIES NIGHT
DI om 19.30 u.

VERLIEFD OP IBIZA
DO t/m MA om 19.00 u.

SILVER LININGS PLAYBOOK
DO t/m MA om 21.30 u.

FILMCLUB:
THE MASTER
WO om 19.30 u. 

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

Evenementenagenda

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

VANDAAg bEStAAN WIJ PREcIES 4 JAAR!!!

t/m 12 jr.

Spotlight

Lieve Finn,

Welkom in ons midden!

Ivo en Natasja, 
van harte gefeliciteerd 

met jullie wondertje!

Opa, oma, tante Lana
Oma, oom Alexander, tante 

Daniella, oom Lodewijk.
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

in de Duinen, hal voormalig 
HIK en Huize Bodaan; ook 
vrijdagavond van 19.00 tot 
20.00 uur en zaterdagoch-
tend 20 april van 10.00 tot 
12.00 uur bij de Agatha kerk. 
De opbrengst van de inge-
zamelde kleding gaat naar 
de projecten van Cordaid 
Mensen in Nood. Al een 
aantal jaar steunt Sam het 
Droogte Cyclus Project in 
Kenia. In dit project wordt 
de lokale bevolking geleerd 
om zich te wapenen tegen 
de droogte. Dit jaar worden 
20 nieuwe dorpen voorbe-
reid!

Open Asieldag

Afgelopen zondag was 
een drukte van jewel-
ste  bi j  Dierentehuis 
Kennemerland aan de 
Keesomstraat . Tijdens 
de Open Asieldag waren 
vooral de demonstraties 
met politiehonden grote 
publiekstrekkers. De vele 
activiteiten zorgden ervoor 
dat jong en oud uitgebreid 
kon kennismaken met de 
interessante taken van het 
dierentehuis. Met de actie 
‘Vrienden gezocht!’ werd 
het publiek uitgenodigd 
om vriend te worden van 
het asiel. Al voor een klein 
bedrag per maand (vanaf 
€ 2,50) kan iedereen het 
dierenasiel ondersteunen 
waarbij de bijdrage geheel 
wordt besteed aan extra-
tjes voor de honden, kat-
ten en konijnen. Dankzij de  
vele vrijwilligers en het tal-
rijke publiek is het zondag 
een zeer geslaagde dag  
geworden. 

75 jaar ZRB’er

Een unicum vorige week 
vrijdag in Zandvoort . 
Plaatsgenoot Ton Bakels 
mocht een belangrijke on-
derscheiding en oorkonde 
van de ZRB ontvangen, om-
dat hij al 75 jaar onafgebro-
ken lid is van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade (ZRB). 
Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering, die voor 
het eerst werd gehouden in 
de nieuwe kazerne , toonde 
voorzitter Jan-Hein Carree 
zich zeer verheugd dat 
Bakels al 75 jaar zeer be-
trokken is bij de vereniging. 
De landelijke bond van red-
dingsbrigades gaf aan dat 
deze unieke situatie nog 
niet eerder is voorgekomen. 
De aanwezige burgemees-
ter Niek Meijer vond deze 
huldiging zo speciaal dat 
hij alle aanwezigen een 
drankje aanbood namens 
de gemeente.

‘Remake’ woning 
Opnieuw staat een woning 
in Zandvoort in de belang-
stelling van een televisie-
programma. ‘Hoe schoon 
is je huis?’ is min of meer 
een vervolg op de RTL4-
serie waarin het huis van 
Ankie en Leo Miezenbeek 
helemaal gerenoveerd 
werd. Ditmaal gaat het om 
de woning van een man 
in een flatgebouw aan de 
Keesomstraat. Zijn familie 
heeft hem voor het pro-
gramma opgegeven. Alles 
uit de flat en de box werd 
in een container geladen 
zodat de programmama-
kers hun werk konden 
doen. Naar verwachting 

Zou het nou eindelijk toch een keer gebeuren? Een vrolijk schijnend 
voorjaarszonnetje zodat velen weer de kriebels krijgen om hard aan de 
slag te gaan in de tuin? En waar moet dat tuinafval heen? 
Zo veel als mogelijk in de groenbak natuurlijk, al dan niet in kleine delen. 
Grote stukken zoals takken en struiken kunnen- indien goed gebundeld 
en samengebonden in handzame stukken van maximaal 1.50 m1- bij 
het grofvuil worden aangeboden. 

LET OP: De grofvuildienst neemt geen stronken, stobben of boomstam-
men mee, en evenmin zakken met tuinafval. 
Samen houden we Zandvoort Schoon!? 

ZANDVOORT SCHOON!? en tuinafval

zal het programma 
met in de hoofdrol 
een Zandvoortse in-
woner op 13 of 15 mei 
worden uitgezonden.

Tuinontwerpdag
Het is nu de goede 
periode om de tuin 
te gaan veranderen. 
Tijdens de Nationale 

Tuinontwerpdag kunt u vrij-
dag 19 april van 13.00 tot 
16.00 uur in Bibliotheek 
Zandvoort 25 minuten gratis 
advies krijgen van een erkend 
tuinarchitect. Reserveren is 
noodzakelijk via 023-5115300. 
Voor een goed advies is het 
vooral handig als u de maten 
van uw tuin kunt op-
geven. Bij voorkeur op 
schaal getekend (1:50 
of 1:100). Ook foto’s 
van de huidige situ-
atie en een wensen-
lijstje zijn handig. Kijk 
voor meer informatie 
op www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

Nep collectant
Op verzoek van Nieuw 
Unicum het volgende be-
richt: bij de politie zijn diver-
se meldingen binnengeko-
men over een nepcollectant 
in Zandvoort. Volgens getui-
gen doet de man zich voor 
als collectant van Nieuw 
Unicum, om zogenaamd 
geld op te halen voor een 
nieuw zwembad. De direc-
tie van Nieuw Unicum waar-
schuwt een ieder om geen 
geld af te geven en het direct 
door te geven aan de politie.

SAM’s kledingactie
Op 19 en 20 april a.s. vindt 
in Zandvoort de kledingin-
zamelingsactie van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in 
Nood plaats. U kunt dan uw 
gebruikte kleding, schoeisel 
en huishoudtextiel in ge-
sloten stevige plastic zak-
ken afgeven bij de volgende 
adressen: vrijdagavond 19 
april om 18.00 uur bij Huis 

Gemeente Zandvoort

Bewoners kunnen bijdragen aan openbaar groen

Doe mee met de Groenwedstrijd 

Gevonden casinogeld naar goede doelen

Een groene woonomgeving is van grote waarde. De posi-
tieve invloed op de leefbaarheid draagt bij aan het woon-
genot, het welzijn van de bewoners en de economische 
waarde van het dorp. Initiatieven van bewoners in groen-
arme buurten worden daarom graag ondersteund door de 
gemeente. Er wordt zelfs een verkiezing georganiseerd sa-
men met de vereniging Groei en Bloei Zuid Kennemerland.

De medewerkers van het Zandvoortse casino sparen ie-
der jaar het geld op dat achterblijft op de casinovloer en 
waarvan zij de eigenaar niet kunnen achterhalen. Elk jaar 
bepalen ze samen welke lokale goede doelen ze daarmee 
steunen. Dit jaar viel de keuze op Stichting Hospice Groep 
Haarlem e.o. en Stichting Knokken voor Kay. 

Via een prijsvraag hoopt de 
gemeente dat burgers zelf 
groen bij het huis aanbren-
gen en bestaand groen bij het 
huis verfraaien. Het groen in 
Zandvoort kan positief bijdra-
gen aan het imago ‘Zandvoort, 
parel aan zee’, de badplaats 
van de Metropoolregio.

Groen beleving
De gemeente is op zoek naar 
creatieve bijdragen die een 

Beide lokale goede doelen 
ontvingen € 700 van de 
casino medewerkers. “We zien 

stimulans geven aan de be-
leving van het groen vanaf 
de openbare ruimte. Ideeën 
kunnen betrekking hebben 
op een privé voortuin of een 
inrichting van de openbare 
ruimte. Denk bijvoorbeeld 
aan aankleding van de open-
bare ruimte met naast het 
groen, kleuren, structuren, 
verlichting, een bankje voor 
algemeen gebruik en derge-
lijke zaken. 

het als een bescheiden steun-
tje in de rug voor hen die het 
goed kunnen gebruiken. Zo 

Straatwedstrijd
Heeft u een mooie, zicht-
bare voortuin of heeft u 
een bijdrage voor de verbe-
tering van de beleving van 
het groen vanaf de open-
bare ruimte? Doe dan mee  
met deze prijsvraag. Het 
mooiste groen bij het huis 
wordt beloond met een 
cadeaubon ter waarde  
van € 250. Tevens zijn er 3 
prijzen van € 150 en een 
straatprijs van € 300, allen 
te besteden bij Kwekerij  
Van Kleeff. Opgeven kan 
door uiterlijk 1 mei het  
e-formulier in te vullen 
op www.zandvoort.nl. De 
voorwaarde om mee te din-
gen naar de prijs is dat het 
groen niet hinderlijk is in de 
openbare ruimte en vanaf 
de openbare weg goed te 
beoordelen. Groot of klein, 
zelf gedaan of laten aan-
leggen maakt niet uit. Ook 
een geveltuin kan tot de top 
tien behoren! 

Een onafhankelijke jury be-
oordeelt alle deelnemende 
tuinen. De uitslag wordt 
eind september bekend 
gemaakt.

krijgt verloren geld een goede 
bestemming. Het is fijn om 
op deze manier iets te kunnen 
doen voor onze omgeving. 
Een van onze collega’s is vrij-
williger bij het Hospice en een 
andere collega kent de fami-
lie van Kay. Wij zijn onder de 
indruk van de inzet van deze 
stichtingen", vertelt casino-
manager Jerry Warmerdam.
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ONS Daghap 
€ 7,50

Deze week Nasi met Kipsaté!

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

Tel. 023 - 57 175 80

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

WORD JIJ ONZE 
NIEUWE COLLEGA? 
ZorgContact werkt binnen de thuiszorg sinds enige ti jd met 
kleine, zelfsturende wijkteams, waarbinnen alle vormen van 
verzorging en verpleging thuis worden geboden. Deze kleine 
wijkteams maken zeer persoonlijke zorg mogelijk, helemaal 
afgestemd op de wensen van de cliënt. 

Heb jij ook hart voor de zorg én voor je cliënten en vind je het 
leuk om in een zelfsturend team te werken? Reageer dan op 
één van onze thuiszorgvacatures voor verzorgende (IG) of 
(wijk) verpleegkundige. Volledige omschrijvingen van de vaca-
tures kun je vinden op onze website www.zorgcontact.nl 

Voor informati e kun je ook alti jd even bellen met onze 
wijkteams. Wijkteam Bentveld en omstreken: 06-43394463 of 
wijkteambentveld.eo@zorgcontact.nl
Wijkteam Duinrand: 06-43394461 of 
wijkteamduinrand@zorgcontact.nl
Wijkteam Nieuw Noord: 06-43394462 
of wijkteamnieuwnoord@zorgcontact.nl 

www.zorgcontact.nl

Bemesting   *   Potgrond
*   Tuinaarde   *

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.

Trio van Hollandse garnalen,  
gerookte heilbot en gerookte zalm

of
Anti pasti met serrano,  

chorizo en gemarineerde olijven
❖

Lamskoteletten met groene kruiden en knoflook
of

Tonijnsteak met kikkoman en wasabi
❖

Flensje met citroenijs en frambozensaus 

De hele maand april:
3 gangen menu voor € 14,75

VOOR:
Carpaccio van gerookt rundvlees met een pittige salsa verde, 

pijnboompitten en parmezaan

Of

Geitenkaaskroketten met hotsprout, Chili-honing en rucolasalade

HOOFD:
Gegrilde kogelbiefstuk met peper-roomsaus 

en frietjes of gepofte aardappel

Of

In roomboter gebakken Slibtong met een frisse groene kruidensaus

Of

Vegetarische pasta (dagelijks wisselend)

NA:
Flensje gevuld met roomijs, slagroom en chocoladesaus

Of

Café glacé

Menu geldig van maandag t/m donderdag
Strandpaviljoen 8  |  reserveren: 023-5716406

Voorjaarsmenu
bij Storm!

Specialist voor al uw bloemwerken.

Wordt het dan toch nog lente?
 Bij ons is het al lente!

P.S. Let op onze aanbiedingen!
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De Zandvoortse stand op de cultuurmarkt | Foto: Miranda Bruinsma

Ondernemende vrouwen bij Smart&Sexy | Foto: Angela van Lienen

Michel en Suzanne gaan samen het hotel exploiteren

HART Cultuurmarkt Smart&Sexy maar 
alleen voor vrouwen

Huurdersbijeenkomst

Amsterdam Beach Hotel Zandvoort 1 juni open

Elk jaar organiseert HART Cultuur een cultuurmarkt waar 
musea, bibliotheken en kunstenaars hun activiteiten  
kunnen promoten. Op uitnodiging was het Zandvoortse 
Juttersmu-ZEE-um als culturele aanbieder aanwezig op de 
cultuurmarkt die 26 maart in Haarlem plaatsvond. 

Woensdag 3 april verzamelden zich bijna 40 vrouwen in 
Mango’s Beachbar voor een workshop Smart&Sexy door 
Lisa Portengen. Deze werd georganiseerd door ‘Women in 
Business Zandvoort’, een ondernemersnetwerk voor vrou-
wen in Zandvoort en omstreken. 

De vereniging voor huurders van woonstichting De 
Key, Arcade, nodigt bewonerscommissies en huurders 
uit om de toekomst van de sociale volkshuisvesting in  
Zandvoort te bespreken. De huurdersvereniging orga-
niseert in samenwerking met Teresa Mok, Carl Simons  
en Jerry Kramer een bijeenkomst om met elkaar van 
gedachten te wisselen over het beleid van De Key  
Zandvoort. 

Het Beach Hotel aan het Badhuisplein, dat op dit moment 
in rap tempo wordt verbouwd, gaat op 1 juni aanstaande 
open onder de nieuwe naam Amsterdam Beach Hotel 
Zandvoort. De nieuwe exploitanten, Suzanne Jansen en 
Michel Janssen, presenteerden zich vorige week donder-
dag tijdens de ondertekening van het contract met de heer 
’t Hoen van Astoria Vastgoed, de eigenaar van het pand.

HART Cultuur in School or-
ganiseert kunstprogramma’s 
voor scholen in de regio, ook 
die in Zandvoort. Alle menu’s 
worden betaald met een bij-
drage van de scholen en de 
gemeenten. Voor deze pro-
gramma’s realiseert HART 
een gevarieerd aanbod en 
maakt afspraken met the-
atergroepen, podia, cultu-
rele instellingen en scholen. 
Het doel van deze culturele 
markt is om in gesprek te 

Wonen en huren houdt 
momenteel iedereen bezig. 
Gemeente en De Key werken 
samen aan nieuwe plan-
nen. Zijn huurders daarbij 
betrokken? Doel van de bij-
eenkomst is om ervaringen 
uit te wisselen, positie te 
krijgen, krachten te bunde-
len en de koers naar de toe-
komst te bepalen. De avond 
is voor huurders, De Key is 
niet uitgenodigd.

Arcade werkt samen met de 
aanspreekgroep Zandvoort, 
waarin huurders actief zijn 
en via Facebook bereikbaar. 
Op de bijeenkomst vertel-
len zij over hun ervaringen. 
Onderwerpen die aan bod 

De exploitanten hebben 
grootse plannen. Er worden 
op de begane grond extra 
hotelkamers bijgebouwd, 
zodat het hotel over 35 ka-

gaan met culturele instel-
lingen en aanbieders uit 
Zuid-Kennemerland. Veel 
scholen hadden belangstel-
ling voor het aanbod van het 
Juttersmu-ZEE-um, de twee 
vrijwilligers Henk Velzen en 
Hans Sandbergen hadden ge-
noeg materiaal bij zich om alle 
vragen te beantwoorden. Van 
de zomer zullen veel regionale 
scholen een bezoek brengen 
aan het Zandvoortse strand en 
het Juttersmu-ZEE-um. 

komen zijn: Welke sociale 
huisvestingsdoelen heeft 
De Key met Zandvoort? 
Kan de dienstverlening aan 
huurders beter? Hebben 
huurders invloed op hun 
huisvesting? Hebben huur-
ders samen invloed op het 
beleid?

Heeft u belangstelling 
voor huis vesting? Of voor 
onderhoud, techniek of fi-
nanciën en bent u begaan 
met sociale woningbouw? 
Kom dan woensdagavond 17 
april naar de bijeenkomst in 
Pluspunt, Flemingstraat 55. 
Zaal open 19.00 uur, aan-
vang 19.30 uur, afsluiting 
22.00 uur.

mers kan beschikken. Dit 
alles maakt een grondige 
bouwkundige aanpak nood-
zakelijk. Die wordt verzorgd 
door Anouk Vermeulen van 

AG Architecten uit Haarlem. 
Het interieur en de inrichting 
krijgen volgens de exploitan-
ten een ‘beachachtige’ sfeer. 
Anja Molhoek van Astoria 
Vastgoed is daarvoor ver-
antwoordelijk, samen met 
de Eindhovense architect 
Piet-Hein Eek.

Suzanne en Michel zijn geen 
stel en ook geen familie, on-
danks dat hun naam hetzelf-
de klinkt. Michel: “Suzanne 
Jansen is met één ‘s’ en ik met 
dubbel ‘s’. We kennen elkaar 
al heel lang.” Suzanne: “Ik 
ben een echte Zand voortse. 
Ik heb de Hotelschool gedaan 
en als jonge meid overal in de 
horeca in Zandvoort gewerkt, 
waarvan de laatste jaren bij 
strandpaviljoen Nautique 
als evenementen-organi-
sator. Zakenpartner Michel: 
“Ik ben een Amsterdammer, 
maar zit in de zomermaan-
den al sinds mensenheuge-
nis op camping De Duinrand. 
Suzanne en ik hebben elkaar 

dan ook in Zandvoort leren 
kennen. We zijn hele goede 
vrienden geworden. Wat 
mijn horeca-ervaring be-
treft: ik run in Amsterdam 
het Singel Hotel. Samen 
willen we in Zandvoort iets 
goeds neerzetten. Het hotel 
wordt drie sterren en het res-
taurant moet iets toe gaan 
voegen aan Zandvoort. Dus 
geen pizza- of hamburger-
tent. Over de naam van het 
restaurant zijn we nog aan 
het dubben, maar die wordt 
wel anders dan Amsterdam 
Beach Hotel Zandvoort. De 
locatie is in ieder geval per-
fect.”

Waarom Amsterdam Beach 
Hotel Zandvoort? Suzanne: 
“Amsterdam is een toeris-
tische topper in Nederland. 
Door de naam Amsterdam 
aan Beach Hotel Zandvoort 
toe te voegen, hopen we dat 
Zandvoort meeprofiteert van 
de internationale uitstraling 
van Amsterdam.”

cartoon - Hans van Pelt

Door diverse activiteiten, on-
der andere interessante lezin-
gen en leerzame workshops, 
krijgen aangesloten ‘women’ 
de kans om te netwerken, el-
kaar op te zoeken met onder-
nemersvragen, hun kennis te 
vergroten en bekendheid te 
creëren voor hun eigen on-
derneming. 

Deze keer gaf Lisa Portengen 
uit Amsterdam de workshop 
‘Smart&Sexy’. Lisa (1972) is 
een ondernemende vrouw, 
die in het verleden de klein-
kunstacademie heeft gevolgd 
en in het najaar met een ei-
gen programma de bühne 
opgaat. Ze heeft in 2000 
meegedaan aan het survi-
valprogramma ‘Expeditie 
Robinson’, geacteerd in 
‘Onderweg naar Morgen’ en 
‘GTST’ en de films ‘Lek’ en 
‘Liever Verliefd’. Sinds 3 jaar 
heeft zij als missie om vrou-
wen te laten ervaren wie ze 
werkelijk zijn, zowel qua be-
wustwording (smart) als ‘hoe 

ga je dat wat je wilt, aantrek-
ken?’ (sexy). Aan de hand van 
diverse voorbeelden hield zij 
de deelneemsters een spiegel 
voor. Daarnaast gaf zij zeven 
belangrijke tips: wees jezelf 
(want authenticiteit is heel 
essentieel), blijf positief den-
ken, straal! (laat je buitenkant 
zien waarbij lachen ‘magisch’ 
werkt), complimenteer jezelf 
en anderen regelmatig en, 
heel belangrijk, blijf nieuws-
gierig. Tot slot had ze nog een 
zeer handige tip voor de da-
mes: Betover de mannen!

Het was een mooie bood-
schap, verpakt in praktische 
oefeningen, op een charman-
te en overtuigende manier 
gebracht. Na afloop werd er 
nog gezellig nagepraat en ge-
netwerkt, waaruit overduide-
lijk bleek dat Zandvoort over 
veel ambitieuze en capabele 
vrouwen beschikt, waarvan 
ons dorp nog veel kan pro-
fiteren. Meer info op www.
wib-zandvoort.nl
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Koken voor kinderen
Vind jij het leuk om met je handen bezig te zijn?
 En om verschillende heerlijke en gekke hapjes 

uit allerlei landen te maken?
 Bijvoorbeeld een pizza met het gezicht van een clown!

Of een heerlijke fruit mix waar je alleen maar van kan dromen!
Dat kan.. 

Puspunt organiseert koken voor kinderen, waar jij  
met andere kinderen een leuke en gezellige middag  

beleeft en je leert lekker koken.
Woensdag 15 mei t/m 29 april mei

13:30-15:30 uur 
minimaal 7 jaar

€20,- voor 3 lessen

De Chill– out 
Waar 7de en 8ste groepers elkaar kunnen 

ontmoeten om te chillen en leuke activiteiten te doen, 
is verhuisd naar de Golfschool.

Elke dinsdag en donderdag van 15.00 tot 17.00 uur 
kun je hier terecht.

In de aula van de Golf.
Voor groep 7&8, Entree gratis.

Tel: 06 - 11301808 (let op nieuwe nummer)
Dr. Jac. P. Thijsseweg 24, 2041 BM Zandvoort

Inlooppunt
Op Woensdagmorgen in de ontvangstruimte van 

de Agathakerk
 10:00 tot 12:00 uur

Gezellig koffie drinken en elkaar ontmoeten.
Af en toe is er een activiteit zoals een lezing of presentatie.

2 kopjes koffie € 1,-.

De “Eetclub”
voor 55-plussers om gezamenlijk de maaltijd te gebruiken.
 Iedereen die geen zin heeft om te koken of het gezellig 

vindt om samen te eten is van harte welkom.
Elke dinsdag en donderdag 

bij Pluspunt in gebouw OOK Zandvoort Noord
Van 12:00 tot 13:30 uur

€ 7,50 euro per maaltijd.
Hiervoor krijgt u een maaltijd bestaande uit een 

voorgerecht, hoofdgerecht en een toetje.
Per keer heeft u de keuze uit 2 menu’s .

OOK Samen
Huiskamerproject voor senioren. 

Elke donderdag en de eerste en derde zondag 
van de maand brengen de senioren samen een groot deel 

van de dag door in het gebouw van Pluspunt.
Naast koffie drinken en bijpraten kunnen op deze dagen  
tal van activiteiten worden gedaan en natuurlijk wordt  

er tussen de middag samen de warme maaltijd gebruikt.
10.00 - 16.00 uur

Zoekt u een 
vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers?

Dan kunt u terecht op de website van het Vrijwilligers Infor-
matiepunt Zandvoort
 www.vip-zandvoort.nl

Email:info@vip-zandvoort.nl

www.pluspuntzandvoort.nl
www.OOKZandvoort.nl

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf

Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding 

Onze heerlijke moorkop 
uit eigen bakkerij 

van € 1,95 voor € 1,65
Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

uw adres voor het digitaliseren van films en 
diverse soorten video’s is verhuisd!

Ons nieuwe adres is: 
Prinsen Bolwerk 42 C

2011 MC Haarlem
Onze overige contactgegevens, zoals ons telefoonnummer 

023 527 37 30, ons e-mailadres info@cinepro.nl 
en onze website www.cinepro.nl blijven gelijk.

Wij ontvangen u graag op afspraak.

CINEPRO 
FILMSCANNING

U kunt bij ons 
terecht voor:
•	 Banden
•	 Wisselen	banden
•	 De-	en	monteren
•	 Balanceren
•	 Reparaties
•	 Accu’s
•	 Opslag	banden
•	 Reinigen	wielen

Koningsactie!
Paraplu cadeau bij aankoop
van een set nieuwe banden

Voltastraat	34	-	2041	CK		Zandvoort	
	023	-	573	09	62

GenootschAp 
ouD ZAnDVoort

“Genootschapsavond” 
        vrijdag 12 april • aanvang 20.00 uur

De avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden  
in De Krocht. De zaal is open om 19.15 uur.
Vanaf die tijd kunt u genieten van een doorlopende 
diavoorstelling over het Zandvoort van vroeger.

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon
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Kijk voor onze hele folder 
op groenrijkvelserbroek.nl

GroenRijk Velserbroek
Rĳ ksweg 289 • 023-5376190 • www.groenrĳ kvelserbroek.nl /groenrijkvelserbroek

kleurdagenVrolĳ ke

Hortensia
in mand
Hydrangea. Diverse kleuren.

Twee stuks in mand 

van 17,95Cvoor

Prijskraker

10,-
Prijskraker

5,-

Vlijtig Liesje
Impatiens New Guinea.

Diverse kleuren.

Potmaat 13 cm.

Per stuk 2,49

3 voor

Vlijtig Liesje
Impatiens New Guinea.

Zaterdagochtend 

13 april tussen

8 en 10 uur

20%
Vroege vogel

korting

Ge
ld

ig
 v

an
 w

oe
ns

da
g 

10
 t

/m
 d

in
sd

ag
 1

6 
ap

ri
l 2

01
3.

 o
p=

op

op groenrijkvelserbroek.nl

Rĳ ksweg 289 • 023-5376190 • www.groenrĳ kvelserbroek.nl

Vrĳ dag koopavond 
tot 21:00 uur

Zondag 
14 april 

open van 
12.00 - 17.00 

uur

 

De lichtjes in mensen 
In de thuiszorg werken is mooi, vindt Monique. Elke dag weer zie je 
de lichtjes in mensen. Werken in de thuiszorg? Dan heb je iets met 
mensen. En je bent flexibel, collegiaal & professioneel. Meer weten 
over werken in de thuiszorg bij een Zorgbalans buurtteam? Kijk op 
www.werkenbijzorgbalans.nl of neem contact op met Sacha Janssen, 
Werving & Selectie, tel 023 - 891 82 39.

22 april 2013:
Gratis workshop ‘Leren Luisteren’

Vragen waarmee je als ouder/opvoeder van een kind te maken 
kunt krijgen. Het is normaal dat kinderen grenzen uitproberen, maar 
ze moeten ook leren gehoorzamen. 

Tijdens deze gratis workshop voor ouders van kinderen tot 12 jaar 
komt aan bod waarom kinderen niet doen wat hen gezegd wordt. 
Ook leer je hoe om te gaan met lastig gedrag, grenzen te stellen en 
hoe je kinderen laat meewerken. 

Wanneer? 22 april 2013 van 20:00 tot 22:00 uur 

Waar? Centrum voor Jeugd en Gezin, 
 Dr. Jac. P. Thijsseweg 24, Zandvoort 

Deelname is gratis!

Voor meer informatie en het aanmeldingsformulier 
ga naar www.cjgzandvoort.nl 

www.cjgzandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

‘Waarom wil mijn kind niet luisteren naar wat ik zeg?’
‘Hoe leer ik mijn kind te gehoorzamen?’

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | info@grandcafexl.nl

Tot en met eind april iedere woensdagavond 

onbeperkt sliptong 
€ 1,- 

per stuk met friet en sla

Tot woensdagavond in XL!

Vischloopers menu in XL
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Gespecialiseerd 

in Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, 

alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 

 Kochstraat 10, 
Zandvoort 

023-5713919 of 
0653231754

.........................................................
Op korte termijn op 

zoek naar een 
betaalbare stucadoor? 

Bel voor een vrijblijvende 
prijsopgave naar 

Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem: 

nagelstudio, 
opleiding tot nagelstyliste, 

groothandel
 in nagel producten 
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Taxicentrale 
Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten Zandvoort.

Speciaal tarief Schiphol  
voor bus en personen 
vervoer Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door zorg-

verzekering) 
.........................................................

Te huur: 
7 pers. chalet 

op het eiland van Maurik. 
All in prijs al 

vanaf € 495 p.wk. Voor info: 
marcelhorneman@

gmail.com

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken + nagels 
knippen + eelt verwijderen 
+ evt. likdoorns weghalen 

+ creme massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 

Thuisbehandeling 
normaal € 30 nu € 25. 

Info: 5734944 of 
06-50203097

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 of 
06-22209568

PC-problemen? 
Rep-it 

lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 
of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Voor een pedicure behan-
deling waarin u de baas 

blijft over uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 

verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroeide 
nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................
Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 

Haarlem, 
tel. 023-5476101

 www.sunergy.info

Garage verkoop
Zaterdag 13 april:
K. Onnesstraat 21

Zandvoort. 
Vanaf 11.00 uur 

.........................................................
'SKiP-natuurlijk', 
is dat bijzonder? 

Jazeker! 
Kijk maar op 

onze website:
www.pippeloentje-pluk.nl

of volg ons op facebook! 
Maar je kunt natuurlijk 
ook gewoon even een 

kijkje nemen op 
kdv. Pluk of Pippeloentje.

.........................................................
Nog één maal, met
veel enthousiasme:

The Hedi’s International
zaterdag 25 mei 20.00 uur

Theater De Krocht. 
Voorverkoop € 8,- p.p.

Tel. 06-54677947
.........................................................

Creatieve Fotografie 
Cursus

6 ochtenden, 
avonden om de week, 

kosten 145 euro, 
voor meer informatie en 
opgeven, www.rkarper.nl 

of 06-51231504
.........................................................

De Bode
zoekt vakantiehulp.

Werktijden in overleg.
Tel. 023-5718845

.........................................................
Zoekt u een ervaren, 

betrouwbare 
schoonmaakhulp? 

Ik (vrouw, 54 jr.) doe 
het graag voor u! 
Tel. 06-52212374. 

Beschikbaar op donderdag 
en vrijdag

.........................................................
Te Koop:

Elektrische heggenschaar 
z.g.a.n. Merk Bosch 

type AHS 45-16. 
€ 40. 

Tel. 5731219
.........................................................

Steigerplank € 17,- (5m.)
Vuren 44x69 € 1,95/m.

Zagen mogelijk
beachmeubel.nl

Steigerhouten meubelen
Vakkundig timmerwerk,

verbouwingen, 
witten € 25 p/u.

Joost van Diepen, 
tel. 06-29091069 

Gezocht: 
Flexibele oppas 

voor na schooltijd 
(m.n. woensdagen) 
voor 5-jarig meisje.

Tel: 06-28787237
.........................................................

Te huur: 
ruime etage 
bij centrum. 

Voor jong werkend stel. 
Svp bellen tussen 

17.00 en 19.00 uur: 
06-51616497

 ........................................................
TK: vloerkleed 

1.70x2.40, bl., istvnw. €20; 
1 pr. leren herenschoe-
nen. met 7,5 izgst. €5; 

3 handgebreide truien, mt. 
40-42, pastel, nw., €6,50 p.st.;

 1 electr. typemachine 
Canon, istvnw. €15; 

1 electr. typemachine 
Triumph, istvnw. €10. 

Tel. 5713509
.........................................................

Verdriet of andere pro-
blemen? Voor een luis-

terend oor of gebed:
www.gebedzandvoort.nl 

of bel 06-40236673
 ........................................................

God zegt in de Bijbel: 
"Ik heb een hoopvolle 

toekomst voor je"
www.godisecht.com

.........................................................
Zaterdag 13 april 
10.00-14.00 uur

peuterfeest 
bij Psz Dribbel!

2 t/m 6 jr. 
met o.a. springkussen, 
kidsdisco, poppenkast, 

Oudhollandse spelletjes. 
Locatie: 

Oranje Nassauschool
.........................................................

Woonruimte te huur
Studio voor alleen-

staande nette vrouw. 
Eigen entree,  

keuken, douche, toilet. 
Incl. Wifi en digitenne. 
All-in prijs € 500 p.m. 

1 mnd. borg. 
Tel. 06-47935536

.........................................................
Bedankt mannen 

van Radio Stiphout. 
Eén telefoontje en jullie  

staan gelijk klaar, wat 
een fantastische service! 
Ik zal dat nooit vergeten. 
Dank jullie, mevr. Koper 
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Sprankelende voorstelling jeugdtoneelspelers

Jazzzangeres Ilse Huizinga komt van goeden huize

De jeugdleden van toneelvereniging Wim Hildering heb-
ben afgelopen vrijdag en zaterdag een knappe prestatie 
neergezet op de bühne van theater De Krocht. Een moeilijk 
stuk, met volop intriges, werd sprankelend opgepakt.

De organisatie van stichting Jazz in Zandvoort had de 
drukbezette jazzzangeres Ilse Huizinga tussen haar vele 
optredens door nog net kunnen contracteren. Samen met 
haar echtgenoot en pianist Erik van der Luijt kwam zij 
naar theater De Krocht. Met begeleiding van Erik Kooger 
(drums) en Erik Timmermans (contrabas), werd het voor de 
vele liefhebbers weer een geweldige jazzy middag. 

Het was een ingewikkeld 
verhaal, niet alleen voor de 
spelers maar ook voor het 
publiek. Een lawine aan ont-
wikkelingen die nauwgezet 
gevolgd moest worden om 
het verhaal te kunnen blijven 
volgen. Een van de hoofdrol-
spelers viel tijdens de repeti-
tieperiode af, waardoor haar 
vervangster Esther Daudeij 
de stortvloed aan tekst voor 

door Nel Kerkman

Zo langzamerhand verandert 
Zandvoort in een jazz dorp. 
Elk weekend wordt er wel 
ergens jazzmuziek gespeeld. 
Het bijzondere van stichting 

haar rol binnen 8 weken on-
der de knie moest krijgen, 
een prestatie op zich. Ook 
Martijn Olieslagers, die sa-
men met Martine Adegeest 
tekende voor de regie, moest 
een rol op zich nemen en die 
combinatie werkte eveneens 
uitstekend.

Een onderneming van drie 
dames (gespeeld door Esther 

Jazz in Zandvoort is dat de 
muziek op een concertma-
tig wijze wordt aangeboden. 
Elke keer verrast de organisa-
tie het publiek met bekende 
en onbekende gastmusici. 
Afgelopen zondag was een 

Daudeij, Jennifer Morssink-
hof en Romy Borstel) heeft 
niet bepaald een goede fi-
nanciële basis. De dames zijn 
niet in staat om de huur ie-
dere maand af te dragen het-
geen huisbazin Mrs. Gosset 
(Yordi Kreuger) niet bepaald 
goed bevalt. Het drietal be-
sluit om een nieuwe boek-
houdster (Mandy Kater) in 
dienst te nemen, die al snel 
in de gaten heeft dat er nog-
al wat gesjoemeld wordt. Als 
een van de dames een cliënt 
krijgt (Kenneth Lang, met 
een heerlijk hoog stemme-
tje) die, naar eigen zeggen, 
een bank beroofd heeft, gaat 
er bij de dames een lichtje 
op om onder hun financiële  
ondergang uit te komen. 
Het blijkt echter om vals 
geld te gaan en dat wordt 
door ondernemer Horatio 
Purdy (Martijn Olieslagers) 
en een dubieuze medewer-
ker van de KvK (Cordy Draijer) 
ontdekt. De dames zijn ten 
hemel raad en er wordt 
een plan gesmeed waarin 
schoolvriend Ray Haring 

van de bekendste jazzzan-
geressen van Nederland Ilse 
Huizinga naar Zandvoort 
gekomen om in 2,5 uur het 
publiek te laten genieten van 
haar warme stem. 

Telkens is het verbazingwek-
kend om te zien en te horen 
hoe de musici, ondanks hun 
korte inspeeltijd, elkaar mu-
zikaal heel goed aanvoelen. 
Natuurlijk was de uitste-
kende en vaste begeleider 
aan de piano Erik van der 
Luijt een ‘appeltje-eitje’ voor 
Ilse Huizinga, dat was goed 
te merken aan de interactie 
tussen hen. Maar ook bas-
sist Timmermans, initiatief-
nemer van Jazz in Zandvoort, 
en drummer Kooger waren 
deze middag in topvorm met 
hun solo’s. Het was als van-
ouds genieten van kwalita-
tief hoogwaardige jazz. 

Voor de pauze had Huizinga 
duidelijk gekozen voor 

De cast en begeleiders van het jeugdtoneel

Ilse Huizinga is een van de bekendste jazzzangeressen van ons land

(Koen van Dam) een overval 
op de dames moet doen om 
in het bezit van het valse 
geld te komen. Ook een si-
nistere dame (Lisa Boogaard) 
speelt een belangrijke rol. Op 
het moment dat de dubieu-
ze agent Taggert (Antoine 
Kuijn) een arrestatie wil ver-
richten komt alles alsnog in 
orde.

Het stuk is met hulp van  
allerlei jongelui in de stei-
gers gezet en dat was een 
prestatie van formaat. Een 
speciale vermelding tot slot 
gaat richting souffleuse 
Wendy Jacobs. 

Vrijdag 19 en zaterdag 20 
april komen de volwassenen 
van toneelvereniging Wim 
Hildering aan bod, even-
eens in theater De Krocht. 
Kaartverkoop vanaf heden 
bij Bruna Balkenende, Grote 
Krocht 18 of op de speelavon-
den aan de zaal. De aanvang 
is 20.15 uur en de zaal gaat 
om 19.30 uur open. De entree 
bedraagt € 7,50.

de ballads, na de pauze 
kwam de swing er meer 
in. Sommige songs had 
Huizinga in haar eigen com-
positie omgevormd zoals bij 
‘Fools rush’ van Elvis Presley 
en ‘Fotografia’ van Jobim. In 
sommige uitvoeringen be-
speelde Huizinga haar super 
zuivere stem als instrument 
en bracht daar bij het pu-
bliek, dat van heinde en ver 
was gekomen, in vervoering. 
Met recht kan men zeggen 
dat Huizinga haar sporen 
als vocalist in de jazz wereld 
heeft verdiend. Met een toe-
gift en een mooie bos bloe-
men van voorzitter Hans 
Reijmers, nam Ilse Huizinga 
afscheid. Misschien tot een 
volgend concert? 

Er is nog één concert te gaan 
en wel op 12 mei met gitarist 
Chris Monen. Daarna moe-
ten we het weer een paar 
maanden zonder Jazz in 
Zandvoort doen. 

Weer

Temperatuur

Max 13 12 13 18-22

Min 6 7 5 7

Zon 20% 20% 75% 90%

Neerslag 80% 50% 40% 20%  

Wind zw. 4 zw. 4 zw. 4 z. 4

Van nawinter naar 
voorzomer binnen een week 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dat is heel andere koek 
dan de strenge vorst die er 
afgelopen zondagochtend 
nog was. In het oosten van 
Brabant werd het toen bij-
na -11 graden aan de grond. 
De laatste ‘echte’ vorst in 
Zandvoort en omgeving 
was er maandagochtend 
vroeg nog.

Die temperatuurstijging de 
komende dagen moeten we 
wel bekopen met minder 
weer, want de regenkans 
blijft tot aan het weekend 
tamelijk groot in West-
Nederland. Zonder dat er 
veel water valt overigens, 
maar de landbouw zal er blij 
mee zijn. Het weerregime is 
inmiddels veranderd en de 
doordringende oostenwin-
den hebben plaatsgemaakt 
voor meer gewone zuidwes-
tenwinden. De temperatu-
ren komen daardoor ook uit 
op normale waarden voor 
half april en dat is een graad 
of 12-13 in de middag. 

Periodiek is er dus wat re-
gen tot zaterdag die voor-
al samenhangt met het 
opkomen van depressies. 
Wanneer aan de voorzijde 
van een diepe oceaande-
pressie in de loop van het 
weekend de stroming wat 
krimpt naar zuidzuidwest 

of zelfs zuid, dan kan war-
me lucht ons via Spanje 
en Frankrijk bereiken. We 
moeten er dan ook op re-
kenen dat de temperatuur 
een heel eind richting de 20 
graden kan gaan. Mogelijk 
komt het kwik maximaal 
zelfs uit op 22 graden en dan 
lijkt het warempel op voor-
zomer. Wellicht doet de zon 
ook nog z’n best en dan is 
het ineens compleet lente 
en explodeert de natuur.

Echter, mocht de wind een 
aanlandige component 
behouden zondagmiddag 
dan is het op het strand 
ronduit koud. De regen die 
tot zaterdag valt, in combi-
natie met die enthousiaste 
thermische opleving, zorgt 
ervoor dat binnen een mum 
van tijd bomen en struiken 
in bloei geraken. Dit maakt 
het lentegevoel natuurlijk 
compleet voor velen en 
waarschijnlijk blijft het ook 
volgende week overwegend 
mooi en zacht lenteweer 
onder invloed van markante 
hogedrukgebieden op na-
genoeg de juiste stek.

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl 
of via 0900-1234554. 

weerman Marc Putto 

Na een ellenlange nawinterse periode in de lente, krij-
gen we als compensatie de lentezwoelte straks. In het 
aanstaande weekend en wellicht daarna kan het kwik 
doorschieten naar waarden tussen 17 en 22 graden.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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Grote Krocht 20a Zandvoort - 023-5714395
www.slinger-optiek.nl

VenaVo 

Venavo
elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort. 

Voor meer informatie kijk op onze nieuwe website: 
www.venavo.nl 

P.s. ook met "slecht" weer staan wij er!!

Let op! Nu of nooit: 
2 grote potten van 425 gram € 20,- 

Stuifmeel is gezond en goed 

voor jong en oud. 

Er is geen enkel natuurlijk  

kant-en-klaar product waar 

zoveel essentiële voedingsstoffen  

in zitten als stuifmeel. 

Grote pot 425 gram € 14,95 

OP=OP

Natufood Stuifmeelkorrels / Bijenpollen 

Burgemeester Engelbertsstraat 90
Zandvoort 

023-5731854

Your ride, Our Pleasure

 Officiële opening
28 April 12:00-18:00 

Hapjes, drankjes 
en veel gezelligheid! 

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wekelijks de krant 
lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

‘Een feest zonder alcohol is geen feest’
 25 april bijeenkomst: Samen overmatig alcoholgebruik aanpakken!

Alcoholmisbruik en de gevolgen daarvan zijn dagelijks nieuws. Per 1 januari 2013 zijn 
de regels aangescherpt en moet de gemeente Zandvoort het lokale alcohol beleid 
verder invullen. Dat wil zeggen dat er afspraken moeten worden gemaakt over hoe  
er bijvoorbeeld met het schenken van alcohol moet worden omgegaan in uitgaans-
gelegenheden, sportclubs, buurthuizen et cetera. Daarnaast is er ruimte om afspraken 
te maken over preventie.

De gemeente wil dit samen doen met de Zandvoorters, dat wil zeggen de jongeren, 
de volwassenen, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort, de horeca-
ondernemers, de uitbaters van sportkantines, buurtcentra, Ondernemers Vereniging 
Zandvoort, Centrum voor Jeugd en Gezin, Brijder verslavingszorg en GGD.

De gemeenteraad gaat op basis hiervan beslissingen nemen en regels vaststellen. 

U bent van harte welkom donderdag 25 april, Korverhal, Duintjesveldweg 1a, van 
20.00 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.

Meer informatie: www.zandvoort.nl
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TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij ook
hoedjes en petjes hebben 
voor zon, wind en regen?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Kaas met ’n grote Smaak
DARTELAAR

frisse geitenkaas uit Holland
Nu 250 gram € 3,95

USA Black Angus
Rib eye steak

100 gram € 4,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hele maand april voor Pashouders

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Revolutionair, het recept tegen broze en zwakke nagels!
CND Brisa: de sterkte van gel gecombineerd met de gemakkelijke 
verwijdering van Shellac. Bovendien hoeft de natuurlijke nagel niet 
opgevijld te worden incl. manicure ca 55 min. € 29 

ZandvoortPas April Special: 
Collageen Paraffine Warmte Handpakking t.w.v. € 29 p.p.  
Niet i.c.m 6de gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57  M 06 140 29 888

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van ee   n afschrift van het bezwaarschrift. 
U kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voor-
ziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Bentveld:
- Duinrooslaan 13, kappen van 16 bomen rondom de woning, 
verzonden 03 april 2013, 2013-VV-008.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Evenementenvergunningen verleend 
Er is een evenementenvergunning verleend aan Zandvoortsche 
Hockeyclub voor het Hockey Behind The Beach-toernooi van 14 
juni tot en met 16 juni 2013.

Er is een evenementenvergunning verleend aan Stichting 
Viering Nationale Feestdagen Zandvoort voor de viering van 
Koninginnedag op 30 april 2013.

Er is een evenementenvergunning verleend aan de heer R. 
Weijers voor het Clickfestival dat op 1 juni 2013 op het Circuit 
Park Zandvoort wordt gehouden.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

Gemeentelijke publicatie week 15 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 14 en de 
verdere in week 14 door het college genomen besluiten zijn in 
week 15 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Papier inzameldagen huis aan huis
Op 16 april wordt de papiercontainer geleegd in de maandag, 
donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 18 april in de dinsdag 
huisvuilwijk.

Schoonmaak GFT-containers
Van 15  t/m 19 april worden de GFT-rolemmers schoongemaakt. 
Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw rolemmer. 
Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de schoonmaak-
ploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30 uur zijn. 

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 15 april vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die van 
belang zijn voor alle burgers. Iedereen is van harte uitgenodigd 
de openbare bijeenkomst bij te wonen. De vergadering vindt 
plaats in Gebouw De Krocht, kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Toetsingscriteria voor het verlenen van afwijkingen van 
het bestemmingsplan
Bij besluit van 2 april 2013 heeft het college van burgemeester 
en wethouders de (nieuwe) toetsingscriteria voor het verlenen 
van afwijkingen van het bestemmingsplan vastgesteld ten 
behoeve van: opbouwen, bijbehorende bouwwerken, dakka-
pellen, het splitsen van grote woningen en aan huis verbonden 
beroepen en bedrijven.

Het betreffende besluit met de toelichting liggen vanaf heden 
gedurende de openingstijden ter inzage bij de centrale balie. 
Het besluit is eveneens te raadplegen via de gemeentelijke 
website. Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat de “toet-
singscriteria” geen besluit is in de zin van de Algemene Wet 
Bestuursrecht en in dit kader hiertegen geen bezwaarschrift 
kan worden ingediend.

Ingekomen vergunningenaanvragen
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Tollensstraat 2, plaatsen blokhut, ingekomen 28 maart 2013, 
2013-VV-031.
- Lijsterstraat 1, kappen drie bomen voorzijde nabij entree, 
ingekomen 03 april 2013, 2013-VV-033.
- Zandvoortselaan 80, plaatsen dakraam, ingekomen 04 april 
2013, 2013-VV-034.
Bentveld:
- Langelaan 14, kappen boom in voortuin, ingekomen 03 april 
2013, 2013-VV-032.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donder  dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar 
de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

   U kunt zelf uw afspraak inplannen 
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van 
de gemeente aan de oranje button met het kalendertje 
erop. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken aan de 
balie of bij de receptie of per telefoon.
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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adverteerders
Het Plein
La Bonbonnière 
La Fontanella
Myscootershop Zandvoort
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Reco Autoschade 
Sea Optiek 
Strandpaviljoen STORM
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Venavo
Zorgbalans 
ZorgContact

Op alfabetische volgorde: 
Administratiekantoor K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Cinepro Filmscanning
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Exprom
Genootschap Oud Zandvoort
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten Fin. diensten
GroenRijk Velserbroek
Haar

Glen Koper voor de 5de maal Nederlands kampioen
Gefeliciteerd namens je sponsors: 

•	 HBR	verzekeringen
•	 Chin	Chin
•	 Het	Plein
•	 Van	Kampen	Vastgoed
•	 Bruna
•	 Suttorp	consultancy
•	 Zeg	Maar	ondernemersadvies
•	 Play	Inn
•	 Gemeente	Zandvoort
•	 Kenamju	Zandvoort

(advertentie)

•	 Beachim
•	 Eurobox	Selfstorage
•	 Yanks
•	 J.Swart	timmerwerken
•	 Quality	Clean	car	care
•	 Cafe	Buitenspel
•	 Berg	totaaltechniek
•	 Greeven	makelaardij
•	 Fysiotherapie	“Aan	Zee”
•	 De	Zeemeermin

Nr. 5 voor Glen Koper

Zandvoortse ijshockeyster naar WK in Frankrijk

Afgelopen weekend is de Zandvoortse judoka Glen Koper 
in Tilburg voor de vijfde keer kampioen van Nederland 
geworden. Het was al voor de tweede keer dit jaar dat hij 
bij een Nederlands kampioenschap op de hoogste trede 
stond. Deze keer was het in zijn eigen klasse, U18 tot 55 
kilogram, de vorige keer een leeftijdsklasse hoger: U 21.

Britt Wortel is uitgenodigd door de Nederlandse IJshockey-
bond om met het Nederlandse team deel te nemen aan 
de wereldkampioenschappen in Straatsburg (F). De Zand-
voortse ijshockeyster is onlangs 16 jaar geworden en wordt 
beschouwd als een groot talent.

Koper heeft zijn vijfde titel 
niet bepaald cadeau gekre-
gen. Vooral in de eerste twee 
ronden kon hij niet goed in 
zijn ritme komen en was het 
beide keren pas vlak voor 
tijd dat hij het verschil wist 
te maken. In de halve finale 
ging het wat gemakkelijker 
en wist hij zijn opponent 
met een fraaie ippon te ver-

Toen ze slechts tweeënhalf 
jaar oud was, is Britt op 
schaatsles gegaan. Vanaf 
haar vierde jaar speelde 

slaan. De finalepartij tegen 
Tomike Tjakadoea was van 
een hoog niveau en werd 
door Koper 15 seconden voor 
tijd beslist. Een schitterende 
schouderworp, waardoor 
zijn tegenstander vol op 
de rug viel, maakte aan alle 
spanning een eind. Koper 
is opnieuw de beste van 
Nederland!

zij in een ijshockeyteam 
van de Amstel Tijgers in 
Amsterdam op de Jaap 
Edenbaan. Ze is een echte 

judo

ijshockey

Heupworp van Glen Koper (blauw pak)

De meest linkse speelster is Britt Wortel

verdedigende speelster. Ze 
traint 2 keer per week met 
haar team, de U17, en in de 
weekenden speelt ze haar 
wedstrijden. Sinds twee 
jaar zit Britt bij de selectie 
van het Nederlands Dames 
IJshockeyteam en ze heeft 
al regelmatig leuke wed-
strijden meegemaakt in 
binnen- en buitenland. Nu 
zij in februari 16 is geworden 
mag zij ook mee naar alle 
officiële wedstrijden. Naast 
de trainingen volgt zij sinds 
kort ook één maal per week 
een cardiotraining om zich 
zo goed mogelijk voor te be-
reiden op de komende WK 
in het Franse Straatsburg. 
Na twee pittige trainings-
weken in Eindhoven is het 
team op 6 april vertrok-
ken naar Frankrijk. Hier 
spelen zij wedstrijden te-

gen Kazachstan, Groot-
Brittannië, Frankrijk, China 
en Noord Korea. Op 13 april 
keren zij weer huiswaarts, 
hopelijk met een medaille.

Britt heeft de eerste drie jaar 
op het Kennemer Lyceum 
gezeten maar omdat haar 
sport en huiswerk niet 
meer op een goede manier 
te combineren waren, heeft 
zij met haar ouders voor een 
andere school gekozen. Ze is 
nu in 4 Atheneum begonnen 
in Amsterdam Osdorp op 
het Calandlyceum, een CTO 
school (Centrum Topsport 
en Onderwijs). Deze school 
stimuleert topsport naast 
onderwijs. “Zij geven je de 
ruimte om naast school je 
sport op topniveau te kun-
nen beoefenen”, aldus moe-
der Vera. 

sport kort
voetbal vissen

handbal

hockey

basketbal

SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag waarschijnlijk een 
heel seizoen goed gemaakt. In de strijd tegen de nacom-
petitie om degradatie, werd op het allerlaatste moment 
een goed resultaat geboekt tegen het Amsterdamse OSV. 
Ondanks een goede eerste helft van Zandvoortse zijde, werd 
de rust doelpuntloos bereikt. Vlak daarvoor, in de 43e minuut, 
kwam OSV met 10 man te staan na een tweede gele kaart. 
Zandvoort kon in de tweede helft de man extra niet vinden 
en het werd steeds penibeler voor het doel van keeper Boy 
de Vet. De toeschouwers hadden zich al bij een gelijkspel 
neergelegd toen in de laatste minuut toch nog een doelpunt 
viel. Kas de Vries bezorgde met een prachtig diagonaal schot 
de winst. Zandvoort kan nu iets meer rust nemen want met 
nog 4 wedstrijden te gaan staat het op een behoorlijke af-
stand van de laatste vier plaatsen.

De reserves van KTC zijn een tegenstander waarvan in 
Overveen ruim van gewonnen werd, maar toen waren Lions 
compleet. Dit keer moesten Ron van der Meij, Robert ten 
Pierik en Philip Prins verstek laten en kon Peter Sterker pas 
na een kwartier zijn entree maken. Dit komt mede door het 
ongelukkige tijdstip van aanvang: 16.30 uur. Gelukkig was 
er de rentree van oud-Lionsspeler Viktor Valjavec en met de 
hulp van Jaap van der Meij uit de heren U20, kon toch nog 
een volwaardig team aantreden. Door afgelopen zaterdag 
met 64-45 van de reserves van KTC te winnen, hebben de 
heren van The Lions de competitie als tweede afgesloten. 
Toch zal Lions volgend jaar in de 3e Rayoncomptitie uitkomen 
en zal er eveneens een tweede herenteam ingeschreven 
kunnen worden. 

De 21 leden van de Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) hebben 
tijdens de jaarlijkse platviswedstrijd ‘Trip Tender’, veel vis ge-
vangen. Hoewel de omstandigheden niet bepaald denderend 
te noemen waren, veel mist, wilde de vis goed bijten. Jochem 
Visser en Cas Al hadden de meeste vis. Beiden hadden meer 
dan 30 vissen uit het koude Noordzeewater gehaald. Omdat 
de andere leden ook volop vis vingen, kon de einduitslag 
niet direct bekend gemaakt worden. Gemiddeld hadden de 
leden 20 vissen die dag gevangen. Mart Mooijman en Jan 
Rumen hadden samen de prijs voor de grootst vis. Er kan dus 
gesproken worden van een bijzonder geslaagde viswedstrijd. 

De Zandvoortse hockeydames hebben afgelopen zondag 
op eigen veld niet van AMVJ 14 kunnen winnen. Na een 
snelle openingstreffer van de Amsterdamse dames, kwam 
Zandvoort pas na de rust op gelijke hoogte. Echter een paar 
minuten later kwam AMVJ weer op voorsprong. Omdat 
Julia Buchel vlak vor tijd een strafbal miste, bleef het uit-
eindelijk 1-2. 

De handbalsters van ZSC hebben afgelopen zondag een 
mooie overwinning geboekt op het derde team van Westside 
uit Amsterdam. De hele wedstrijd hebben de Zandvoortse 
dames een paar doelpunten voor gestaan en de overwinning 
is dan ook geen moment in gevaar geweest. Na een 6-9 
ruststand werd het uiteindelijk 15-17 en gingen de punten 
mee naar Zandvoort. Het was de eerste wedstrijd van het 
tweede deel van de buitencompetitie.



L O U I S  D A V I D S C A R R É :  betaalbaar wonen in hartje zandvoort

www.ldc-wonen.nl

KOM 13 APRIL NAAR DE OPEN DAG
EN ZIE HOE U KUNT WONEN!

is wonen op loopafstand van het strand, de zee en de duinen 
uw droom? Kom dan op zaterdag 13 april tussen 11:00 en 
15:00 uur naar de open dag op de bouwlocatie, ingang via de 
louis davidsstraat te zandvoort.

Louis Davidscarré:
 in het centrum van zandvoort
 vloerverwarming en -koeling
 zeer energiezuinig (energielabel a+)
 villeroy & boch sanitair en hansgrohe kranen
 keuken naar eigen wens in te richten
 mogelijkheid voor parkeerplaats in de ondergrondse garage
 bouw gestart, oplevering begin 2014
 
Appartementen:
 prijzen vanaf € 180.500 v.o.n.
 woonoppervlakte van 71m² tot 130 m²
 nog enkele startersleningen mogelijk!
 op begane grond ca. 3,4 m. hoge plafonds!
 eigen tuin of balkon op diverse zonliggingen
 
Herenhuizen:
 prijzen vanaf € 324.000,- v.o.n. (inclusief parkeerplaats)
 woonoppervlakte 141 m²
 zes kamers en optie tweede badkamer
 tuin en dakterras op het zuiden
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voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Kom 25 april naar de bijeenkomst 
'Samen overmatig alcohol aanpakken' 

Zie voor meer info advertentie in deze krant of be-
zoek www.zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Margot Berkman ontving een ‘oranje strik’

Namens het Nationaal Comité Inhuldiging heeft burge-
meester Niek Meijer een oranje strik mogen overhandi-
gen aan de Zandvoorste kunstenaar Margot Berkman. 
Zij ontving de oorkonde voor haar bijzondere kunst-
werk; een sierhek voor de troonswisseling.

Oranje strik voor sierhek 

Het Nationaal Comité In
huldiging heeft burgemees
ters de mogelijkheid gege
ven om de meest bijzondere 
initiatieven in de gemeente 
te belonen met een ‘oranje 
strik’. Deze oranje strik geldt 
als officiële erkenning voor 
feestelijke activiteiten die 
overal in het land worden 
voorbereid en voor men
sen en organisaties die het 
Comité daarbij steunen. Als 
een activiteit origineel, po
sitief en authentiek is, komt 

Het werd een geweldig feest zaterdag bij Beach Club Tien. Meer dan 600 feestende 
mensen, allemaal lid van de Facebookpagina ‘Je voelt je Zandvoorter als...’ hadden op 
de oproep voor een reünie gereageerd om elkaar, vaak na vele jaren, weer eens te ont-
moeten. Het werd, om in oude termen te spreken, een echte ‘hi, ha, happening’!

Met Prins Bobo (Boudewijn Duivenvoorden) en Grootvorst Wullem (Wim Buchel)  
passeerde het Zandvoortse carnaval de revu

De gemiddelde leeftijd 
zal wel hoog geweest zijn 
want op de pagina, die ge
initieerd was door Raymond 
van Duyn en waar binnen de 
kortste keren bijna 4.000 le
den zich voor hadden aan
gemeld, kwamen allemaal 
berichten en foto’s binnen 
van lang vervlogen tijden, 

die bij anderen weer een re
actie opriepen. Toen er dan 
ook geopperd werd om een 
feest, reünie was het in de 
zin des woords niet, te orga
niseren was dat niet tegen 
dovemans oren gezegd. Ton 
Haak en Michel Konings wil
den de kar wel trekken en 
kregen Robin Molenaar van 
Beach Club Tien als partner 
mee, alles onder toeziend 
oog van Van Duyn.

Burgemeester
Op het strandgedeelte was 
een extra tent geplaatst 
om de honderden feest
gangers te kunnen ontvan
gen. Achter de bar stonden 
de barkeepers van weleer 
en buiten kwam achter 
de grijze wolken opeens 
de zon om mee te feesten. 
Beter en mooier kon niet! 
Het Zandvoort gevoel ver
woordde burgemeester 
Niek Meijer in zijn wel
komstwoord heel toepasse

lijk met het opnoemen van 
diverse onderwerpen waar
om je als Zandvoorter erbij 
wilde zijn. Hij sloot af met: 
“Het geeft een positief ge
voel en het brengt leven in 
de brouwerij. Misschien tot 
volgend jaar?” Aansluitend 
vertoonde Marcel Meijer van 
de Babbelwagen zijn foto
presentatie over de afbraak 
van Zandvoort na 1945. 

Carnaval
Het feest was een aaneen
schakeling van herkenbare 
zaken. Behalve de oudbar
keepers van de populaire za
ken van toen, waren er optre
dens van Grootvorst Wullem 
en Prins Bobo, Roberto, 
Adam Spoor, Sinterklaas en 
diverse presentaties van de 
Babbelwagen. Zandvoorter 
Maarten Keur had zelfs een 
aantal fotoalbums meege
nomen en menigeen schaar
de om hem heen om de zeer 
oude foto’s te bewonderen.

Goede doel
Diverse ondernemers van 
Zandvoort hadden zich inge
zet om de inwendige mens 
te versterken en Beach Club 
Tien had aangekondigd een 
percentage van de drankom
zet over te maken aan Make
aWish Nederland. Dat werd 
nog een fors bedrag want 
Robin Molenaar en zijn vrouw 
Iris kunnen € 1.030 overma
ken naar het goede doel dat 
kinderen met levensbedrei
gende ziekten een mooie dag 
bezorgt en vaak ultieme wen
sen in vervulling laat gaan.

Herhaling
Vriendschappen van toen 
werden aangescherpt en 
adressen uitgewisseld. Het 
was een genoegen om bij 
deze dag, die tot in de late 
uurtjes door ging, aanwezig 
te zijn. Grote complimenten 
dus voor de organisatie, maar 
ook aan al die Zandvoorters 
die het leuk vonden om elkaar 
te ontmoeten! Kortom een 
feest om niet snel te verge
ten en dat zeker voor herha
ling vatbaar is. Op Facebook 
gaat het voorlopig nog wel 
even verder want ‘Je voelt je 
Zandvoorter als…’ je lid bent 
van deze pagina natuurlijk!

‘Face-to-face’ feest na oproep via Facebook

het in aanmerking voor zo 
een erkenning. Verder wordt 
gekeken of de activiteit aan
sprekend voor een groot 
publiek is en past binnen 
het thema: Mijn droom voor 
ons land, inspiratie voor onze 
Koning. 

Margot Berkman heeft spe
ciaal voor de troonswisseling 
een uniek sierhek voor de 
Koningsbomen vervaardigd. 
Meer hierover leest u op pa
gina 5.

Waardering
voor Sierhek

‘Zandvoort heeft 
iets met hekken’

De Mannetjes

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Zondag 21 april 2013
Excellente Holland Symfonia Musici 
Programma: 
Gioacchino Rossini: 
Ouverture uit Il Barbiere  
di Siviglia; 
Franz Berwald: Grand Septet
Ludwig von Beethoven: 
Septet in Es-groot, opus 20
Locatie: Protestantse kerk,  
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15:00 uur (kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl
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Het is weer tijd
voor de asperge!

puur en lekker bij

www.clubnautique.nl         023 - 57 157 07 

waterstanden

Hoog Laag Hoog HoogLaag
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Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

17-11-2001	 	 	 	 17-04-2013

IVAN

17	maanden	stil	verdriet,
niemand	die	mijn	tranen	ziet.
Je	niet	meer	voelen,	ruiken,	horen,
maar	nog	altijd	met	elkaar	verbonden.
Het	valt	me	zwaar,	het	doet	zo’n	zeer,
ik	mis	je	elke	dag	een	beetje	meer.

Na een langzaam  
afnemende gezondheid,
heeft zij nu eindelijk rust.

In	liefde	gedenken	wij	onze	moeder,		
oma	en	overgrootmoeder

Elisabeth Schmitz-Joritzaar
Tante Bep

echtgenote	van	P.F.	Schmitz	†

		Amsterdam,																																													Zandvoort,
	7	maart	1924																																														april	2013

De herinnering aan een bijzondere vrouw is geboren.

Elisabeth	en	Charles	van	der	Stam-Schmitz
Alexander	en	Annemieke	van	der	Stam-Determann
	 Melanie
	 Sharon
Dennis	en	Shireen	van	der	Stam-Ysma
	 Damian
Benjamin	Manuel	van	der	Stam†
Elisabeth	Isabel	van	der	Stam†

De	plechtigheid	heeft	dinsdag	16	april	
plaatsgevonden	op	de	Algemene	Begraafplaats,	
Tollensstraat	64	te	Zandvoort.

Correspondentieadres
Beatrixplantsoen	4
2042	PW	Zandvoort

familieberichten

Spotlight
20 april wordt

Van harte gefeliciteerd!

Veel liefs, ma

Leo Bloem
50 jaar!

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.

Lauwwarme gerookte paling in het groen
of

Serranoham met meloen
❖

Kalfsoester 
met een jus van kastanjechampignons

of
Zeebaarsfilet met kreeftensaus

❖

Dame blanche 

‘Quis evadet’

Na een kort ziekbed is heengegaan mijn lieve, 
zorgzame echtgenoot en onze lieve en gewaardeerde 
vader, grootvader en dierbare vriend

J. van Asselt
Jan

Amsterdam Zandvoort
31 januari 1922 14 april 2013

Wij zijn zeer dankbaar dat zijn enorme kennis en 
wijsheid ons leven heeft mogen verrijken.

 M.P.C. van Asselt-van Dijk
 (eerder weduwe van Gulian Schut)

 Karin Schut †

 Gulian Visser
 Nathalie en Zaheer Sacranie

 Hans van Pelt

 Carla Terol

Jan is in het uitvaartcentrum aan de Tollensstraat 67 
te Zandvoort, alwaar geen bezoek. 
Gelieve uw bloemen niet bij het woonhuis maar bij het 
uitvaartcentrum te laten bezorgen.

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 
22 april om 14.00 uur in de kleine aula van Crematorium 
Westerveld aan de Duin en Kruidbergerweg 2-6 
te Driehuis. Tijd van samenkomst is 13.45 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie 
te condoleren in de ontvangkamer van Westerveld.

Casper	is	door	zijn	beschermengelen	meegenomen	
op	zijn	laatste	grote	reis.

Casper Nihot

Amsterdam,																																													Zandvoort,	
23	september	1926	 	 											13	april	2013	

Mijn	lief,	onze	vader,	schoonvader,	opa,	
opaopa	en	vriend	zullen	wij	enorm	missen

Alm	Nihot-Aldenkamp	en	Roos
Kinderen,	klein-	en	achterkleinkinderen

Wij	hebben	inmiddels	afscheid	genomen.
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Laatst moest ik hoognodig 
plassen. Op dat moment be
vond ik me ter hoogte van het 
Raadhuisplein. Ik was op weg 
om een boodschap te doen 
en nu kreeg ik er eentje bij. Bij 
IJzerhandel Zantvoort moest 
ik een waterpomptang kopen. 
Wat te doen? Misschien wel 
op een draf naar de ijzerhan
del, want dan kon ik die tang 
mooi gebruiken om mijn ei
gen kraan af te sluiten. Bij 
Zantvoort aangekomen zag ik 
opeens bij het parkeerpleintje 
een mannentoilet staan. Het 
was een moderne variant van 
de toiletten, die al een eeuwig
heid langs de Amsterdamse 
grachten staan. Ik had dat 
ding nog nooit gezien, laat 
staan van binnen. Over de hele 
lengte van de wand stortte 
een watervalletje naar bene
den, dat de boel doorlopend 
schoon hield. Dit was wel 
even andere koek dan de toi
letten op Dance Valley tegen 
het einde van de dag. Daarin 
zag ik ooit de naam van een 
bezoeker geschreven staan in 
een heel apart soort bruine, 
onwelriekende en biologisch 
afbreekbare vingerverf. Maar 
toen ik monter, opgelucht 
en met een waterpomptang 
weer naar huis liep, zag ik me
zelf opeens diezelfde nerveuze 
wandeling van Raadhuisplein 
naar openbaar toilet opnieuw 
maken. Alleen was ik geen 
man, maar een vrouw. Want 
dat is heel bijzonder, maar da
mes schijnen ook een blaas te 
hebben, die vol kan raken. Wat 
had ik in dat geval moeten 
doen? Had ik mijn slipje uit 
moeten trekken en mijn be
vallige billen in die waterval 
moeten houden? Toen ik ter 
hoogte van het expostkan
toor liep, viel me opeens naast 
de glas en andere bakken een 
transformatorhuisje op. Bleek 
dat dit een vermomming was 
voor een heren en dames
toilet! Ja, beste mensen, in 
Zandvoort komen man
nen van Mars en vrou
wen van Venus. En die 
kun je daarom ook maar 
het beste gescheiden la
ten plassen. M

ic
k 

Bo
sk
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p

Toiletten

19	 Oomstee	Jazz	-	Gastoptreden van Anke Angel. 
 Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

19&20	Toneelvoorstelling	-	‘De zevende hemel’. 
 Theater De Krocht, aanvang 

19-21	Vintage	in	Zandvoort	-	Driedaags evenement 
 voor Volkswagenliefhebbers. Camping de Branding 

20	 Wedstrijd	aardappelschillen	-	2e Open Zandvoorts 
 Kampioenschap. Kerkplein, aanvang 13.30 uur

20	 Jaarlijkse	open	dag	-	Zandvoortsche Bomschuit 
 Bouwclub. Tolweg 10a, 14.00-17.00 uur

21	 Classic	Concerts	-	met het Wings Ensemble. 
 Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

21	 ‘10.000	stappen’	-	Sportieve wandeling 
 o.l.v. Barry Paap. Start bij Beach Club Tien, 10.00 uur

^ april	_ april a	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
18 april t/m 24 april

ZAMBEZIA, DE VERBORGEN VOGELSTAD (3D/NL)

ZA-ZO-WO om 13.30 uur

BOBBY EN DE GEESTENJAGERS (NL)

ZA-ZO-WO om 15.30 uur

VERLIEFD OP IBIZA
DO t/m DI om 19.00 uur

SILVER LININGS PLAYBOOK
DO t/m DI om 21.30 uur

FILMCLUB:
LES MISERABLES
WO om 19.30 uur 

VERWACHT:
THE CROODS (3D/NL) - 27 APRIL A.S.

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Waar blijft gratis Wifi in centrum?

Drank- en Horecawetgeving wordt
voortaan op lokaal terrein vastgesteld

Het met veel tam-tam aangekondigde gratis Wifi, een mogelijkheid om naar internet toe 
te gaan, in het centrum van het dorp is er nog steeds niet. De bedoeling was dat het voor 
het toeristenseizoen begon, zou zijn geïnstalleerd. Dat is dus niet gelukt.

De Drank- en Horecawetgeving is vanaf 1 januari van dit 
jaar op het bordje van de Nederlandse gemeenten ko-
men te liggen. Deze wijziging is gedaan met het oog op 
het terugdringen van het schadelijk alcoholgebruik onder 
met name jongeren, de voorkoming van verstoring van de 
openbare orde en het terugdringen van de administratieve 
lasten. Met de wijziging van de Drank- en Horecawet wor-
den gemeenten meer handvatten geboden om lokaal alco-
holbeleid te voeren.

Waarom het zo lang duurt, 
daar doet men bij B&W 
nogal onduidelijk over. Wel 
laat wethouder Belinda 
Göransson weten dat er 
offertes zijn gevraagd aan 
twee bedrijven. Waar de 
proef met gratis Wifi wordt 
gehouden blijft ook nog 
onduidelijk. Kerkplein en 
Kerkstraat worden in de 
wandelgangen genoemd, 
maar de beoogde locaties 
hangen af van de kosten die 
nodig zijn om Wifi aan te bie

Burgemeester Niek Meijer 
wil nu samen met groepen 
uit de samenleving in con
claaf gaan om te kijken wat 
er leeft en wat er dus nodig 
zou moeten zijn. Vooral edu
catie en bewustwording, 
handhaving en regelgeving 
zijn hierin uiterst belangrijk. 
Het minder beschikbaar ma
ken van alcohol is niet popu
lair onder het grote publiek 
en onder alcoholverstrekkers. 
Educatie en bewustwording, 
onder meer via de media, is 
vooral ook nodig om draag
vlak te creëren voor de te ne
men maatregelen. Uitleggen 
dat de regels niet bedoeld 
zijn om het ondernemers, 
verenigingen of ouders lastig 
te maken, maar dat ze nodig 
zijn ter bescherming van de 
volksgezondheid.

De gewijzigde Drank en 
Horecawet wil dat de ge
meenteraad regels opneemt 
in een verordening waaraan 

den op de betreffende loca
ties. En die kosten zijn weer 
afhankelijk van het systeem 
dat uiteindelijk wordt geko
zen. Het is vooralsnog niet de 
bedoeling, zo blijkt uit een 
reactie van de wethouder, 
dat de ondernemers moeten 
gaan betalen voor de zen
ders. Wel wordt een kleine 
bijdrage in natura gevraagd, 
zoals stroomkosten voor de 
antenne.

Waar de wethouder duide

paracommerciële instellin
gen, zoals sportkantines en 
buurthuizen, zich te houden 
hebben bij verstrekking van 
alcohol. Dit om ook hier al
coholmatiging in praktijk 
te kunnen brengen en ter 
voorkoming van oneerlijke 
mededinging. In de verorde
ning moet de raad ook regels 
opnemen met betrekking 
tot de dagen en tijdstippen 
waarop in deze inrichtingen 
alcohol mag worden ver
strekt. Tevens moeten hierin 
regels worden opgenomen 
voor de verstrekking van al
cohol tijdens bijeenkomsten 
van persoonlijke aard en 
nietvereniging gebonden 
activiteiten. De verordening 
dient uiterlijk 1 januari 2014 
inwerking te treden. tot die 
tijd heeft de gemeenteraad 
om de verplichte verordening 
voor dit soort horecabedrij
ven vast te stellen.
 
De gemeenteraad heeft 

lijk over is, is dat een van de 
kandidaten voor het opzet
ten van het Wifinetwerk 
niet Edwin van der Slik is. 
Die heeft in de Haltestraat 
inmiddels op twee punten 
een zender geïnstalleerd. 
Maar dat heeft hij volgens 
de wethouder op eigen initi
atief gedaan. “De gemeente 
is daar niet bij betrokken”, 
meldt zij. Wanneer de proef 
met het gratis Wifi nu echt 
begint, blijft vooralsnog on
duidelijk.

al een eerste keer over 
het onderwerp Drank en 
Horecawet gesproken, name
lijk op 5 en 12 februari 2013. Zij 
heeft toen voorlopige keuzes 
gemaakt. De raad wil voor 1 
januari 2014 niet alleen over 
de verplichte maar ook over 
de nietverplichte onderde
len besluiten. De raad wil 
graag in coproductie tot be
sluitvorming komen, dat wil 
zeggen dat de raad de keu
zes van de betrokkenen bij 
het onderwerp overneemt 
als zij tot overeenstemming 
komen. Dat zal moeten blij
ken op bijeenkomsten die 
nog gepland staand dit jaar: 
de eerstvolgende is komende 
donderdag 25 april en daarna 
nog op 15, 16 en 22 mei.

De bijeenkomst van don
derdag 25 april is van 20.00 
tot 22.00 uur in het Sport
café Zandvoort in de Korver 
Sporthal aan de Duintjes
veldweg 1a. De inloop is van
af 19.45 uur. Er wordt uitleg 
en informatie gegeven door 
de gemeente. De aanwezi
gen spreken gezamenlijk af 
waar zij verder op door wil
len gaan. Iedereen is welkom. 
Tevens zal er in de komende 
week middels een enquête 
stellingen plaats gaat vinden 
onder jongeren en overige 
betrokkenen.
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burgerlijke stand
6 april - 12 april 2013
Geboren:
Lana Eleonora Ugenea, dochter van: Karagantcheff, Michael 
en: van der Graaf, Martine Geertruida
Fay Siënna Isabella, dochter van: Muller, Arnoud Kasper 
Jeroen en: Aalbers, Anita Aafke Alida
Lotte, dochter van: Hittinger, Marcel en: van Gulik, Eva
Allison Cooper, dochter van: Shephard, Mark David en: 
Willemse, Rebecca Cornelia Johanna

Ondertrouwd:
Wobma, Aldo Raymond en: Vreeburg, Lidia

Gehuwd:
Ten Pierik, Bastiaan en: van Scheltinga, Diana

Overleden:
Rectificatie: van Veen, geb. Sneevlieet, Sima, oud 89 jaar
Kokernoot, Marcel Johannes, oud 48 jaar
Luijendijk, geb. Hesselink, Johanna Christina, oud 90 jaar
Rietberg, geb. den Heeten, Maria, oud 85 jaar
van Jaarsveld, Willem, oud 55 jaar
van Duivenboden, geb. de Wit, Hendrika Christina, oud 81 jaar
Benjamens, Lucas, oud 90 jaar
Van Leeuwen, Dirk, oud 59 jaar
Waaijer, geb. Jorritsma, oud 91 jaar

Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur dr. T.G. van der Linden

RK Parochie St. Agatha - www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur mevr. M. Holt

Evangelische Gemeente "Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisavan Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.pluspuntzandvoort.nl 
T 023 57 40 330

Voor meer informatie en inschrijfformulieren.

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders.

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
Deelbetalingen is mogelijk bij cursussen boven de € 40,-.

Fotobewerking gevorderden Gimp 
Deze cursus is bedoeld voor mensen die meer uit hun digitale foto's 
willen halen dan de gebruikelijke standaard bewerkingen. Voor deze 
cursus is een basiskennis van de computer gewenst en u dient in het 
bezit te zijn van een computer of laptop om thuis te oefenen.
Donderdag 19:30 – 21:30 uur 16 mei t/m 20 juni
 
Spaans Zomercursus
es gezelegietos donde es genietos? Of tijdens u vakantie wel 
met een goed woordje Spaans voor de dag komen? Tijdens deze cur-
sus leert u in 8 weken een aardig woordje Spaans.
Woensdag 19:30 – 21:30 uur 15 mei t/m 3 juli

Yoga voor (ex) kankerpatiënten
Nieuwe docente: Ingeborg Mooiweer
Juist als je ziek bent (geweest) is het fijn om positief met je lichaam 
bezig te zijn. Na afloop is er gelegenheid om samen thee te drinken. 
Vrijdag 9:30 – 10:30 uur   

JazzDance 55+Jong 
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven. 
Elke week bewegen is gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal 
een stuk lichter. Er wordt rekening gehouden met leeftijd en vermogen. 
Je mag gerust meedoen op een stoel.
Donderdag 14:30 – 15:30 uur 16 mei t/m 4 juli

Medische gym
Speciaal voor rug, nek en andere medische klachten.
Vrijdag 9:30 – 10:30 uur t/m 21 juni

Senioren Computercursus
Basiscursus
Dinsdagn10:00 – 12:00 uur 7 mei t/m 11 juni

Hatha Yoga  
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt met 
eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe 
energie en innerlijke kracht. Er zijn nog enkele plekken op de 3de 
groep: Vrijdag 12:15 – 13:15 uur

Koken voor kinderen
Vind jij het leuk om met je handen bezig te zijn? En om verschillende 
heerlijke en gekke hapjes uit allerlei landen te maken? Pluspunt organi-
seert koken voor kinderen, waar jij met andere kinderen een leuke en 
gezellige middag beleeft en je lekker leert koken.
Woensdag 13:30 - 15:30 uur  15 mei t/m 29 april  
minimaal 7 jaar  €20,- voor 3 lessen

Speelgoedvijver De Lachende Kikker
Een initiatief van vrijwilligers
Verzameld speelgoed 

voor kinderen/gezinnen waar weinig speelgoed gekocht kan worden.
Inleveren kan bij: Stichting Pluspunt, Flemingstraat 55 te Zandvoort
Bij u thuis ophalen: Bel 06–31796676 (ma t/m vrij 09.00–12.00 uur)

of stuur een e-mail naar speelgoedvijver@gmail.com

Speelgoed uitgifte 
Uitgifte/ophalen: Stichting Pluspunt, Flemingstraat 55 te Zandvoort

vrijdag 17 mei, vrijdag 21 juni, 
vrijdag 27 september & vrijdag 8 november

 09.30 – 13.30 uur
Bent u iemand, of weet u iemand die graag speelgoed wil ontvangen, 

kijk op onze website hoe aan te melden of mail
speelgoedvijver@gmail.com

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023  57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06  434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06  144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023  57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06  113 91 478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.371 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

HALTESTRAAT   13   Zandvoort  T: 023 57 17 523      
www. mmx-zandvoort.nl

mmx   ITALIAN   RESTAURANT
WIJ ZOEKEN EEN MEDEWERKER/STER

 IN DE BEDIENING  
 min. 20 jaar oud

min. 3 dagen en max. 5 dagen per week. 
Ervaring minimaal 3 jaar. Netjes sprekend , verzorgd 
uiterlijk, vriendelijk en communicatief.  Beheersing 

Duits en/of Engels als buitenlandse taal.
 Werkervaring in een 

Italiaans restaurant is een pré. 
contact: bellen naar 06-20 42 41 95 

Stella, de hond van de afdeling De Branding van Huis in de Duinen

Adoptiehond Stella
Poezen, honden, vogels, konijnen en hamsters; bewoners in 
verpleeghuizen leven ervan op. Dat blijkt uit onderzoek in 
binnen- en buitenland. En dat is ook op afdeling De Bran-
ding in Huis in de Duinen (HiD) duidelijk te zien, nu adop-
tiehond Stella daar rondwandelt. 

In oktober 2012 is Stella als 
pup op de gesloten afde
ling van HiD gekomen. Stella 
is echt een knuffelhond en 
geeft aan bepaalde bewoners 
rust en troost. Een bewoner 
die moeite had met elke vorm 
van verzorging konden de 
medewerkers in de aanwe
zigheid van Stella wel ver
zorgen. Het is duidelijk te zien 
dat sommige bewoners ook 
meer sociaal gedrag vertonen 
en minder eenzaam zijn. 

Stella heeft een vaste ver
zorgster die haar na werk

tijd mee naar huis neemt. Is 
deze verzorgster langdurig 
weg, bijvoorbeeld op vakan
tie, dan wordt ze door andere 
verzorgsters meegenomen. 
Tussen de middag wordt ze 
uitgelaten door de activitei
tenbegeleiding samen met 
één of meerdere bewoners. 
Op deze manier komen be
woners meer buiten en wordt 
de mobiliteit in stand gehou
den. Bewoners en medewer
kers van De Branding zijn erg 
blij met hun adoptiehond en 
Stella zelf vindt het heerlijk al 
die aandacht!

Motorrijder gewond
Afgelopen maandag 15 april is een 42jarige motor
rijder uit Zandvoort gewond geraakt, doordat hij op de 
Zandvoortselaan onderuit was gegaan met zijn motor. De 
bestuurder verklaarde dat hij over de kop was geslagen 
omdat hij tijdens het inhalen een verhoging in het wegdek 
over het hoofd had gezien. Medewerkers van de ambulance 
hebben de man naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen 
alcohol in het spel.

politiebericht
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

hebbers van oude (vintage) 
Volkswagens. Het gaat om 
lucht en watergekoelde 
Volkswagens tot en met 
het type MK2 en daar is 
een grote verscheidenheid 
in te bespeuren. Plaats van 
handeling is camping De 
Branding, waar drie dagen 
lang veel van dit soort auto’s 
te bezichtigen zijn. Vrijdag 
komen de deelnemers aan 
en zondag gaan ze weer 
weg. Zaterdag is het hoog
tepunt, van 10.00 tot 17.00 
uur zullen alle deelnemers 
hun vaak schitterende auto’s 
voor het publiek tentoon 
stellen tijdens de ‘grasveld 
meeting’, compleet met ver
koopstands, live muziek en 
entertainment voor de kids. 
U bent uiteraard van harte 
welkom.

Open dag 
Bomschuit Bouwclub
Komende zaterdag 20 april 
van 14.00 tot 17.00 uur is er 
de jaarlijkse open dag van 
de Zand voortse Bom schuit
bouw club aan de Tolweg 10a. 
De aanwezige leden tonen 
hun laatste bouwmodellen 
en kunnen al uw vragen be
antwoorden. Tevens staan de 
op schaal gebouwde huizen 
van de boulevard, het raad
huis en het postkantoor die 
voorheen in het Zandvoorts 
Museum stonden centraal in 
het clubhuis. Iedereen is van 
harte uitgenodigd.

Nieuw
 boulevardrestaurant 

Kroon Vis heeft vorige week 
woensdag een heel nieuw 
boulevardrestaurant gepre
senteerd. Op de vaste plek 
op de zuidboulevard is de 
kar vervangen door ‘een fu
turistische versie van de al
lereerste ventkraam uit 1976’. 
Eigenaar Jaap Kroon ontving 
familie, vrienden, kennissen 
maar zeker ook collega’s bij 
zijn nieuwe aanwinst en 
nam de vele complimenten 
trots in ontvangst. Een schit
terende ‘kraam’ is het dan 
ook geworden met veel led
verlichting en monitoren die 
allemaal uitstralen waar de 
ondernemende vishandelaar 
voor staat: vers en kwaliteit. 

Twee personenbusjes  
uitgebrand

Vorige week donderdag 
werden de bewoners van de 
Flemingstraat even na 22.00 
uur opgeschrikt door luid ge
toeter. Het bleek dat er een 
personenbusje van Nieuw 
Unicum in de brand stond. 
Die brand was zo heftig dat 
het ernaast geparkeerde per
sonenbusje van Pluspunt (de 
Belbus) eveneens vlam vatte. 
Hoewel de brandweer snel 
ter plaatse was, konden de 
spuitgasten niet verhinderen 
dat beide busjes als verloren 
moeten worden beschouwd. 
Beide zijn afgevoerd. Naar de 
oorzaak van de brand wordt 
onderzoek gedaan.
 

Ze komen er weer aan: de meeuwen die kakelend en krijsend verblijf-
plaatsen zoeken en er luidruchtig willen gaan nestelen. De wet verbiedt 
ons om grootschalig ten strijde te gaan. Inmiddels zijn veel gemeenten 
druk bezig om mogelijkheden te onderzoeken de overlast van deze be-
schermde vogels toch te beperken. 
Als inwoners kunnen we beginnen met het niet voeren van de meeuwen. 
Ons advies: Gooi geen etensafval voor ze neer, geen brood, geen visafval enz. Zorg ervoor 
dat vuilniszakken en -bakken geen trekpleister voor ze worden. Maak het ze niet te mak-
kelijk. Naast de overlast is overmaat aan eenzijdig voedsel niet goed voor meeuwen. En 
de rommel van voedselresten trekt allerlei ongedierte aan.

Samen houden we Zandvoort Schoon!?

ZANDVOORT SCHOON!? 
en overlast van meeuwen…..

Grote pluim voor 
brandweer
Het vogeltje Fredje, 
een dwerg  papagaai 
van een heer in ver
zorgingstehuis De 
Bo daan, was maan
dagochtend ontsnapt. 
Goede raad was duur 
maar uiteindelijk werd 

de brandweer gebeld en die 
reageerde direct. Met een 
ladderwagen en twee man 
werd er achter het vogeltje 
aangegaan. Het beestje is 
uiteindelijk door een van de 
spuitgasten in een boom ge
vangen en aan de eigenaar 
terugbezorgd. Een grote 
pluim voor de Zandvoortse 
spuitgasten!

Aardappels schillen
Zaterdag wordt de tweede 
Open Zand voortse Aard
a p  p e l   s c h i l  w e d s t r i j d 
gehouden op het Kerk
plein. Het initiatief van 
de eigenaren van Het 
Plein Fastfood is vanwege 
het succes van vorig jaar 
opnieuw op de agenda 
gezet. Om 13.30 uur zal 

de bekende autocou
reur Jan Lammers het 
startsein gegeven. 
Tijdens het gratis eve
nement zal er gecol
lecteerd worden door 
bewoners van Nieuw 
Unicum. De baten van 
de collecte komen 

ten goede aan de Stichting 
Vrienden van Nieuw Unicum 
voor het ‘Fietslabyrint’, een 
project waarbij bewoners 
van Nieuw Unicum die niet 
buiten kunnen fietsen, de 
gelegenheid krijgen om dat 
binnen te doen om zodoende 
in beweging te kunnen blij
ven. De huisband van Nieuw 
Unicum zorgt voor de 
muzikale omlijsting. Na 
afloop zal er gratis friet 
worden uitgedeeld.

Vintage@Zandvoort
Komend weekend staat 
Zandvoort volop in de 
schijnwerpers van lief

Gemeente Zandvoort

Margot Berkman aan het werk in haar atelier

Eigentijdse vertaling 
voor klassieke traditie

Beeldend kunstenaar Margot Berkman uit Zandvoort heeft 
een uniek sierhek voor de Koningsbomen vervaardigd. Het 
monument voor de troonswisseling is in goed overleg met 
Paleis Noordeinde en in opdracht van Stichting Nationale 
Boomfeestdag en de Koninklijke Bond van Oranjevereni-
gingen door Berkman ontworpen. 

door Nel Kerkman

De Zandvoortse kunstenaar 
is in 2011 aan het project be
gonnen. Het sierhek is duur
zaam in glanzend aluminium 
uitgevoerd. De gemeente 
Zandvoort heeft, alsmede 
honderd andere gemeentes, 
behalve een sierhek ook de 
speciale Koningslinde erbij 
besteld. 

Margot Berkman 
Ruimtelijk vormgever en 
beeld houwer Margot Berk
man is gespecialiseerd in 
beelden en projecten in het 
publieke domein. Sinds 1996 
ontwerpt en realiseert zij 
kunstopdrachten voor de 
openbare ruimte. Van 2000
2010 maakte zij deel uit van 
het kunstenaarsduo Berkman 
en Janssens. In 2010 werd be
sloten ieder hun eigen weg te 

gaan om zichzelf in een solo
carrière verder te ontplooien. 
In haar kunst is altijd een sym
boliek te vinden. Zo ook in het 
sierhek waar de Oranjeboom 
basis staat als terugkerend 
motief. De tweede vorm in het 
ronde sierhek is een rijk gede
coreerde Koningscepter. Het 
teken van het Koningschap. In 
totaal zijn vier Oranjebomen 
door middel van drie koorden 
verbonden aan vier scepters. 
“Hoewel ik mijn kunst meest
al strak weergeef, heeft het 
sierhek dit keer meer reliëf 
en krijgt het een ‘aaibare’ uit
straling”, licht Berkman haar 
kunstwerk toe. 

Kunst in Zandvoort
In 2011 heeft Berkman in op
dracht van de gemeente Zand 
voort het tegelkunstwerk in 
de veel gebruikte verbinding 
tussen het Kerkplein en het 

Gast huis plein gemaakt. Van
uit de gemeente werd de 
steeg als weinig uitnodigend 
ervaren en de uitstraling liet 
veel te wensen over. Het mo
tief van de blauwe en gouden 
musjes geven de Kerksteeg 
een vrolijker aanzicht. Ook in 
2011 ontwierp Berkman het 
kunstwerk ‘Fucus Vesiculosus 
zeewierbar’ van het nieuwe 
clubgebouw van Watersport 
Vereniging Zandvoort. Het 
cortènstalen kunstwerk op de 
loungebar is lasergesneden, 
door de verlichting achter de 
geperforeerde stalen plaat 
zijn de zwevende blaaswier 
en belletjes lucht goed zicht
baar. 

Tentoonstellingen
Ter ere van deze belang
rijke opdracht is er in het 
Zandvoorts Museum een 
tentoonstelling getiteld ‘De 
Kroon op het werk’. Deze 
tentoonstelling schenkt 
aandacht aan het oeuvre 
van Margot Berkman en het 
sierhek in het bijzonder. De 
tentoonstelling is te bezich
tigen van 27 april tot en met 
18 augustus. Op de speciale 
tentoonstelling ‘Ingehuldigd’, 
na de abdicatie in de Nieuwe 
Kerk te Amsterdam, zullen 
twee sierhekken de 6 meter 
hoge afbeelding van Koning 
Willem Alexander flankeren. 
Deze tentoonstelling is te be
zichtigen van 11 mei tot eind 
augustus 2013. Op 23 april zal 
in Den Haag het eerste sier
hek door ‘een belangrijk per
soon’ worden onthuld. 
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

U kunt bij ons 
terecht voor:
•	 Banden
•	 Wisselen	banden
•	 De-	en	monteren
•	 Balanceren
•	 Reparaties
•	 Accu’s
•	 Opslag	banden
•	 Reinigen	wielen

Koningsactie!
Paraplu cadeau bij aankoop
van een set nieuwe banden

Voltastraat	34	-	2041	CK		Zandvoort	
	023	-	573	09	62

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf

Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding 

Een heerlijk aardbeien schelpje 
uit eigen bakkerij met Hollandse  
aardbeien van € 2,45 voor € 2,10

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 
Meld je gratis aan bij Het Plein Fastfood, Kerkplein 12

facebook.com/hetpleinfastfood

ZaTErDag 20 aPril - aaNVaNg 13:30 uur!

HOOFDPriJS - MET JaN laMMErS*
SliPCurSuS + SNEllE rONDE

TWEEDE PriJS
Vlug FaSHiON KlEDiNgBON (€100)

DErDE PriJS
BON Naar KEuZE (SPONSOrS)

* ontvangst + snelle ronde circuit

‘Het is niet erg als een kind jonger 
dan 16 jaar een keer dronken is’

25 april bijeenkomst: Samen overmatig alcoholgebruik aanpakken!

Alcoholmisbruik en de gevolgen daarvan zijn dagelijks nieuws. 

Per 1 januari 2013 zijn de regels aangescherpt en moet de gemeente Zandvoort het 
lokale alcohol beleid verder invullen. Dat wil zeggen dat er afspraken moeten worden 
gemaakt over hoe er bijvoorbeeld met het schenken van alcohol moet worden omgegaan 
in uitgaansgelegenheden, sportclubs, buurthuizen et cetera. Daarnaast is er ruimte om 
afspraken te maken over preventie.

De gemeente wil dit samen doen met de Zandvoorters, dat wil zeggen de jongeren, de 
volwassenen, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort, de horecaondernemers, 
de uitbaters van sportkantines, buurtcentra, Ondernemers Vereniging Zandvoort, Cen
trum voor Jeugd en Gezin, Brijder verslavingszorg en GGD.

De gemeenteraad gaat op basis hiervan beslissingen nemen en regels vaststellen. 

U bent van harte welkom om mee te praten tijdens de eerste bijeenkomst op donderdag 
25 april, Korverhal, Duintjesveldweg 1a, van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. 
U kunt zicht hiervoor aanmelden via email: participatie@zandvoort.nl

Uw mening
U kunt, voorafgaand aan de bijeenkomst op 25 april, uw mening over alcohol geven via 
stellingen. De resultaten hiervan worden besproken tijdens de bijeenkomst.
Tot 18 jaar http://bit.ly/YNsjSO
Vanaf 18 jaar http://bit.ly/ZbgCVK

Voor het verzorgen 
van uw uitvaart in 
Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend  
informatiegesprek 
mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort
Tollensstraat 67
2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278Omdat wIj u BEGrIjpEn

KOM OOK IN ACTIE
CHECK FIGHTCANCER.NL

LOVE IT...
MET AL JE 
VRIENDEN IN 
ACTIE KOMEN
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Kwaliteit naar een 
hoger plan brengen

Uit de hoeK van 
de ondernemers

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de ondernemers 
mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de voorzitters van de di-
verse ondernemersverenigingen, de bedrijfscontactfunctionaris 
en de centrummanager. Deze week is het woord aan horecaman 
Raymond van Duyn.

Onlangs was een bijeen
komst van ondernemers 
waarbij drie vragen werden 
gesteld door de organisa
toren: wat zou u doen als u 
1 miljoen euro ter beschik
king had om Zandvoort op 
te leuken? Wat vindt u van 
Zandvoort als ondernemer? 
En wat vindt u van Zandvoort 
als inwoner?

Ook is er onlangs een 
Facebookpagina gelanceerd 
met de slogan: Je mag je 
Zandvoorter voelen als… We 
mogen concluderen dat zo
wel op de Facebookpagina 
maar ook op de vraag wat we 
vinden van Zandvoort als in
woner wij allemaal erg trots 
zijn hier te mogen wonen. We 
hebben hier daadwerkelijk al
les in overvloed, inclusief zo
merse gezelligheid. Ook op de 
Facebookpagina niets dan lof, 
ook van voormalige inwoners. 
Uiteraard worden er wel en
kele bezwaren gemeld maar 
die zijn ver in de minderheid.

Op de vraag wat we als onder
nemer van Zandvoort vinden 
waren de reacties ineens een 
stuk negatiever. Tijdens die 
bijeenkomst kwam wel naar 
voren dat de Zandvoortse 
ondernemers bereid zijn te 
investeren, maar als je goed 
doorvraagt heb ik niemand 
gesproken die investeert in 
kwaliteit. De concurrentie 
met andere badplaatsen 
kunnen we alleen aan als 
de prijs/kwaliteitverhouding 
beter op elkaar is afgestemd.

Zandvoort lijkt tijdens zo
merse dagen wel een ‘geld

drukkerij’, het komt soms 
met bakken binnen en er 
wordt op dat soort dagen 
snel vergeten dat we met die 
inkomsten nog heel veel stille 
dagen voort moeten. Ik was 
enkele jaren geleden eens 
tijdens de pinksterdagen bij 
een restaurant in Zandvoort 
en de eigenaar vroeg mij 
waarom ik niet op een an
dere dag kwam, immers hij 
wilde me verwennen maar 
kon dat tijdens de pinkster
dagen niet. Ik begreep hem 
natuurlijk maar toch zat ik 
ermee. Juist tijdens dat soort 
dagen is het noodzaak, als 
Zandvoort op zijn mooist en 
volst is, om te zorgen dat de 
bezoekers zeer tevreden zijn 
en dat de gast(en) worden 
verleid eens terug te komen. 
Die drukkere dagen zouden 
ons visitekaartje moeten zijn!

Het seizoen staat op het punt 
los te barsten, er is zeker nog 
voldoende tijd voor aanpas
singen. Ik zou graag een 
oproep willen doen het de 
gasten zo veel mogelijk naar 
de zin te maken, ons als ex
cellente gastheer te gedragen 
en de kwaliteit naar een veel 
hoger plan te tillen. Inwoners 
die in Zandvoort werken: ook 
aan u dezelfde oproep, niet 
alleen uw werkgever, maar 
ook u vaart er wel bij en het 
maakt het werk zoveel leuker 
als je super tevreden bezoe
kers hebt gehad!

Met gastvrije groet,
Raymond van Duyn

Rotary club Zandvoort deelt cheques uit

Heraanleg tweede deel 
Flemingstraat

Raad doet aanbeveling 
herbenoeming Meijer

Maandagavond heeft voorzitter Sander Schuurman van Rotary club Zandvoort drie 
cheques uitgedeeld aan verschillende goede doelen. Het geld is bijeen gebracht tijdens de 
laatste Runner's World Zandvoort Circuit Run en bestaat uit vrijwillige giften en het par-
keergeld dat geheel door Circuit Park Zandvoort aan de ‘pot’ van de Rotary is gedoneerd.

In de periode 2010-2013 zijn de Fahrenheitstraat en het eer-
ste deel van de Flemingstraat opnieuw aangelegd. Eind juli 
dit jaar wordt gestart met de heraanleg van het tweede 
deel van de Flemingstraat, het deel tussen de Celsiusstraat 
en de Curiestraat. De werkzaamheden zullen naar ver-
wachting drie maanden duren. 

De gemeenteraad van Zandvoort heeft vorige week be-
sloten de aanbeveling aan de Commissaris van de Ko-
ningin (CvdK) in Noord-Holland, Johan Remkes, te doen 
om mr. Niek Meijer te herbenoemen als burgemeester 
van Zandvoort. Meijer had aangegeven om voor een 
nieuwe termijn van zes jaar in aanmerking te willen 
komen.

Tijdens een bijeenkomst 
in NH Hoteles Zandvoort 
bracht Schuurman de nau
we samenwerking met 
organisator Le Champion 
aan de orde en dankte di
recteur Simone Richardson 
en haar rechterhand event
manager René Wit daarvoor. 
Vervolgens vulde hij ter 
plekke de cheques in en liet 
trots de bedragen zien aan 
de aanwezigen. 

Het aantal parkeerplaatsen 
wordt niet verminderd en 
het parkeerterrein voor de 
flat wordt anders ingericht, 
waardoor de bergingen beter 
bereikbaar worden. De straat 
krijgt geen andere functie 
en het laankarakter wordt 
zoveel mogelijk versterkt. 
Omdat de bus niet rijdt tus
sen de Noorderduinweg en 
de Celsiusstraat, links om 
de hoek, wordt de weg hier 
versmald naar vier meter. De 
bestaande groenstrook kan 
dan breder worden gemaakt 
en worden doorgetrokken tot 
aan de Celsiusstraat.

De eerste benoemingster
mijn van Meijer loopt af op 
15 september aanstaande. 
Uiterlijk vier maanden voor 
het aflopen van de termijn 
moet de gemeenteraad van 
Zandvoort via de CvdK een 
aanbeveling doen daarover. 

De gemeenteraad heeft te
gelijk met de besluitvorming 
over de aanbeveling tot her
benoeming een aangepast 
functieprofiel voor de bur
gemeester vastgesteld. Dit 
vervangt de profielschets 
uit 2007, die bij de eerste 

Aan de Rotary reikte hij een 
cheque uit van € 7.250 die 
besteed gaat worden aan 
projecten die de steun van 
de Rotary hard nodig heb
ben binnen de Zandvoortse 
gemeenschap, zoals sinter
klaasfeest voor kinderen uit 
probleemgezinnen of van 
gezinnen die moeten leven 
van de Voedselbank, maar 
ook kleinschalige projec
ten voor de senioren van 

Op 23 april is er een infor
matiebijeenkomst voor be
woners. Van 17.00 tot 19.00 
uur, zijn medewerkers van 
de gemeente aanwezig in 
Pluspunt, Flemingstraat 55, 
om inwoners te informeren 
en te woord te staan. De reac
ties worden door de gemeen
te verder bekeken waarna het 
plan eventueel kan worden 
aangepast, zoals eerder ook 
gebeurd is bij de eerste fase 
van de Flemingstraat. Het 
plan kan worden ingezien 
op de gemeentelijke website 
(www.zandvoort.nl/inwoner) 
of bij Pluspunt. 

aanstelling van Meijer werd 
gebruikt. Het aangepaste 
functieprofiel is te lezen via 
de gemeentelijke website. 
Samengevat gaat het erom 
dat er sprake is van een ac
centverschuiving van interne 
aandacht (het gemeentebe
stuur, de organisatie) naar 
extern (de toekomst van 
de badplaats). Het nieuwe 
functieprofiel zal worden 
gebruikt bij het jaarlijkse 
evaluatiegesprek met de 
burgemeester.

Bron: www.zandvoort.nl

Zandvoort. Een cheque van 
€ 2.750 mocht een vertegen
woordiger van Pluspunt in 
ontvangst nemen. Dat geld 
kwam de vrijwilligersorgani
satie te kort om 30 jongeren 
uit de hierboven beschreven 
samenleving van een vakan
tie te laten genieten, een ui
terst genereus gebaar van de 
serviceclub.

Het grootste bedrag moch

Alleen maar blije gezichten bij de uitreiking van de cheques

ten twee vertegenwoordi
gers van stichting ALS in ont
vangst nemen. Ieder jaar kiest 
de Rotary club Zandvoort 
een nieuw goed doel om 
het bijeengebrachte spon
sorgeld tijdens de Runner's 
World Zandvoort Circuit Run 
te doneren. Dit jaar was dat 
de stichting ALS. Ineke Zaal 
en Inge Mets kregen van 
Schuurman een cheque ter 
waarde van het schitterende 
bedrag van € 13.000 overhan
digd. De stichting ALS gaat dit 
gebruiken voor onderzoek 
naar de zenuw/spierziekte 
ALS, die al in de 19e eeuw 
werd ontdekt en nog steeds 
niet te genezen is. Het bedrag 
gaat besteed worden aan een 
internationaal diepgaand 
onderzoek waar veel van ver
wacht wordt.

De leden van de Rotary club 
Zandvoort gaan meteen al
weer aan de slag om alles in 
gereedheid te brengen voor 
de volgende editie van de 
Zandvoort Circuit Run, die op 
de laatste zondag van maart 
2014 op de agenda staat.
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Wokken voor een prettige prijs. Dat kan bij @East in de Jupi-
ter Plaza. Eigenaar Henk van Hooff heeft een voor Zandvoort 
unieke formule gevonden om zich van andere oosterse res-
taurants te onderscheiden. @East serveert namelijk wokme-
nu’s die de klant helemaal zelf kan samenstellen.

Van Hooff heeft de liefde 
voor de horeca met de 
paplepel ingegoten gekre
gen. Zijn vader en moeder 
hebben diverse horeca
bedrijven gehad en zelf is 
hij, zoals hij zegt, “een lek
kere eter”. Toch stopte hij 
op 27jarige leeftijd met de 
horeca en probeerde zijn 
geluk elders. Hij heeft zich 
in het bedrijfsleven kunnen 
ontwikkelen en die ontwik
keling komt hem nu prima 
van pas, want de kriebels 
voor de horeca waren weer 
terug. 

“Eigenlijk is het een con
cept dat veel in Amsterdam 
wordt toegepast, een speci
alisatie van een buitenland
se keuken. Ik heb gekozen 
voor een oosterse inslag.” De 
basis zijn gewokte groen
ten die met rijst of noedels 
worden geserveerd (€ 4,95). 
Die schotel kan (met bijbe
taling) worden uitgebreid 
met kip (€ 3), rund (€ 4) of 
gamba’s (€ 4). Eventueel kan 
daarbij een keuze gemaakt 
worden tussen drie stan
daard sauzen (zijn gratis): 
Japanse sesamsaus, teriyaki 
of oestersaus. Henk vraagt 
vervolgens altijd of de gas
ten het gerecht pittig willen 
hebben of juist niet. “Net 
zoals ik vraag of het een wat 
‘droger’ of een wat ‘natter’ 
gerecht moet worden. Zo 
krijgt iedereen wat hij of 
zij lekker vindt”, vertelt hij. 

Wokrestaurant @East 

Eventueel een topping van 
gebakken uitjes (+ € 0,50) 
of cashewnoten (+ € 0,75) is 
eveneens mogelijk.

Van Hooff heeft ontdekt dat 
tijdens de lunch ook behoef
te is aan andere gerechten 
dan wokgerechten. Daarom 
heeft hij een aantal lunch
gerechten ontwikkeld die 
met stokbrood, saus of dres
sing worden geserveerd, zo
als: hete kip (€ 5,50), teriy
aki met rundvlees (€ 6,50) 
of oosterse maaltijdsalades 
met kip, rund of gamba’s  
(€ 9,50), diverse soorten 
tosti’s (€ 2,75) en carpac
cio (€ 10,50). Mocht u in de 
middag lekkere trek heb
ben bij de borrel, dan heeft  
@East een behoorlijk uit
gebreid assortiment snacks 
in de prijsklasse tussen € 5 
en € 7,25. U kunt uw lunch 
of diner genieten op het 
mooie binnenterras maar 
alle gerechten kunt u ook 
mee naar huis nemen. Belt 
u dan even uw bestelling 
door, dan hoeft u niet lang 
te wachten. Van Hooff wil 
nog één ding benadrukken: 
hij is bijzonder trots, van
wege de heerlijke smaak en 
de unieke uitstraling, dat hij 
LavAzza koffie kan serveren.

@East is zes dagen per 
week geopend, maandag 
is de wekelijkse rustdag. 
Internet: www.ateast.nl, tel. 
0237852041.

door Joop van Nes jr.

Eerste ledenvergadering Seniorenvereniging

Claudine de Boer overwon de ‘hel van Antarctica’

Vorige week dinsdag werd de eerste ledenvergadering van 
De Seniorenvereniging Zandvoort (DSVZ) gehouden. In 
theater De Krocht waren 93 ledenaanwezig, circa 25% van 
het totale ledenaantal. 

Marathonloopster Claudine de Boer heeft eind vorige 
maand de Antarctica-marathon volbracht. Van de 72 deel-
nemers aan de hele marathon, er was ook een groep die 
de halve marathon liep, hebben zestig lopers de finish ge-
haald. Claudine, met startnummer 73, eindigde uiteinde-
lijk als 23e.

Na de opening door tijdelijk 
voorzitter Fred Kroonsberg 
volgde een minuut stilte 
voor de overleden leden. 
Daarna werden de voor
gestelde statuten met al
gemene stemmen aange

“Het was vreselijk zwaar, 
je kan wel zeggen een hel! 
Het hele parcours was le
vensgevaarlijk; overal ijs met 
spekgladde kiezels. Vooral de 
bevroren bandensporen van 
rupsvoertuigen waren lastig, 
waardoor je heel goed uit 
moest kijken waar je liep. 
Het leek wel een maanland
schap. Ik zag al snel dat ik 
een snelle tijd wel kon ver
geten. Ik ben toen op ‘safe’ 

nomen door de aanwezige 
leden. Na de statuten was 
er de voordracht van 7 be
stuursleden en 1 bestuurs
assistent. Allen werden 
door de leden unaniem ge
kozen waardoor het nieuwe 

gaan lopen, in gezelschap 
van drie anderen, een Zuid
Afrikaan, een Amerikaan en 
een Engelsman. Het ging 
ons er om heelhuids binnen 
te komen. Dat is een hele
boel medelopers niet gelukt; 
er waren valpartijen met ge
broken ribben, gekneusde 
polsen en schaafwonden”, 
vertelt zij.

De Boer kan het nu rustig 

bestuur een feit was. Het 
bestuur van DSVZ bestaat 
nu uit: Fred Kroonsberg, 
(voorzitter), Gerard Kuijper 
(vicevoorzitter en tevens or
ganisator van feest bingo 
en informatiemiddagen), 
Jan Wassenaar (penning
meester), Truus van der 
Voort (secretaris), Wies de 
Jong (coördinator dagtoch
ten en meerdaagse reizen), 
Nico Assendelft (belangen
behartiging & belastingco
ordinator), Jan Hollander 
(algemeen bestuurslid) en 
Els Kuijper (bestuursassi
stent en ledenadministra
teur). 

Ook bij het agendapunt 
begroting waren slechts 
enkele vragen, waarna 
deze voor 2013 werd goed
gekeurd en een kascommis
sie werd benoemd. Na een 

navertellen: “Maar toen ik 
daar liep, heb ik een mo
ment gedacht ‘waar ben ik 
mee bezig?’ De temperatuur 
was op het moment van de 
marathon min 5 graden. Dat 
viel wel mee, maar de bevro
ren ondergrond en vooral de 
heuvels waren een crime: 
glad en stijl.” Onderweg 
heeft ze de tijd genomen om 
foto’s te maken. Onder an
dere van pinguïns, die overal 
rondliepen. 

“Uiteindelijk finishte ik in 
vijfeneenhalf uur. De win
naar, de Amerikaan Allen 
uit Boston deed er drie en 
een half uur over. Nadat hij 
binnen was stortte hij in 
elkaar; hij was helemaal on
derkoeld. Ze hebben hem op 
het Russische onderzoeks
station bij moeten brengen. 
Weet je hoe: met menselijke 
warmte, tussen twee grote 
Russen in”, geeft ze als gege
ven aan. 

Na afloop heeft ze met de 
andere lopers een klein 
feestje gevierd aan boord 
van het moederschip. De da

Het nieuwe bestuur van de seniorenvereniging

Claudine (2e van links) bij de finish in Antarctica

pauze ontstond er helaas 
kortsluiting in de projector 
van de vereniging waardoor 
er geen uitvergroting op het 
scherm meer mogelijk was. 
Hiermee werd het belang 
van de aankoop van een 
beamer onderstreept. 

Het jaarplan van de activi
teiten werd besproken en 
vervolgens de thuiszorg. 
DSVZ maakt zich serieus 
zorgen over de bezuinigin
gen op de thuiszorg. De 
leden en natuurlijk alle se
nioren van Zandvoort die 
een brief ontvangen betref
fende herindicatie huishou
delijke hulp kunnen contact 
opnemen met het secretari
aat van DSVZ. Na het door
nemen van het beleidsplan 
20132017 en de rondvraag 
sloot de voorzitter na 2 uur 
de vergadering. 

gen erna waren, zo heeft ze 
het ervaren, wonderschoon. 
“We hebben verschillen
de excursies gemaakt in 
Zodiacs, een open sloep. Wat 
een natuurschoon direct 
om je heen. De walvissen 
zwommen met ons mee, je 
kon ze bij wijze van spreken 
aanraken. Het is te hopen 
dat dit stukje ongereptheid 
blijft bestaan”, spreekt ze als 
wens uit.

Nu is zij dus terug van de reis 
van haar leven. “Nee, even 
geen marathons meer. Wel 
kleine stukjes rennen met 
mijn man. En meer tijd aan 
mijn gezin besteden. Dat is 
er door de trainingen voor 
de Antarcticamarathon een 
beetje bij ingeschoten. Maar 
dat vonden ze niet erg hoor. 
Anders hadden ze me niet zo 
warm onthaald op Schiphol. 
Ik wil via de Zandvoortse 
Courant iedereen bedanken 
voor het medeleven tijdens 
mijn Antarcticaavontuur en 
voor de vele leuke reacties in 
de vorm van kaarten, mails, 
telefoontjes etc. Het was 
overweldigend!”, sluit ze af. 
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Fotocollage op de ramen van Scandals

Feest bij peuterspeelzaal Dribbel

Kaartverkoop Selena Gomez bij VVV

Stortvloed aan amendementen en moties De aanblik van de oude uitgaansgelegenheid Scandals 
aan het Kerkplein is nu niet bepaald een mooie. Sinds en-
kele jaren is het pand leeg en staat het er troosteloos bij. 
Daarom heeft Hilly Jansen van de gemeente Zandvoort het 
initiatief genomen om dit pand wat ‘op te pimpen’. 

Het was een komen en gaan van peuters, kleuters, ouders 
en grootouders bij het 15-jarig bestaan van peuterspeel-
zaal Dribbel in de Oranje Nassauschool. Eigenaar en hoofd-
leidster Marja Spierieus-Brugman kijkt tevreden terug op 
een zeer geslaagd jubileumfeest. 

Slechts 20 jaar en nu al niet meer weg te denken uit de 
entertainment-scene: Selena Marie Gomez. Voor het eerst 
gaat de Amerikaanse zangeres en actrice op wereldtour-
nee, waarbij ze ook ons land zal aandoen. 

De agendapunten van de vergadering gemeenteraad-Besluitvorming van afgelopen dins-
dag heeft een flink aantal amendementen en moties opgeleverd. De amendementen wa-
ren in het eerste deel van de raadsvergadering Debat al aangekondigd en de paar agen-
dapunten die dinsdag nog moesten worden behandeld kregen er ook nog een paar mee. 
Raadsleden Virgil Bawits (GL) en Robbert de Vries (D66) waren niet aanwezig en dat was 
niet de eerste keer.

Jansen heeft het idee opge
vat om de ramen met fotocol
lages van zeven Zandvoortse 
fotografen te bekleden: Irma 
de Jongvan Middelkoop, Udo 
Geisler, Robin Gansner, Onno 
van Middelkoop, Rob Bossink, 
Nico Stammis en Joop van 
Nes jr. hebben unaniem het 

door Nel Kerkman

Bij binnenkomst konden de 
kinderen met een gekochte 
spelletjeskaart deelnemen 
aan de vele leuke activitei
ten. De opbrengst van de 
kaarten gaat naar een goed 
doel: voor de studie van 
Sary, een meisje uit Bali, die 

De vergadering was de voort
zetting van gemeenteraad
Debat van dinsdag 9 april, toen 
burgemeester Niek Meijer de 
vergadering even na midder
nacht schorste in verband met 
de tijd. Bij agendapunt 9, Nota 
van uitgangspunten bestem
mingsplan Kostverlorenstraat 
en omgeving, meldde wet
houder Belinda Göransson 
dat een amendement van de 
provinciale fractie van D66 in 
de provinciale structuurvisie 
was opgenomen en dat daar
door Zandvoort niet buiten de 
rode contouren kan en mag 
bouwen. De Nota werd una
niem aangenomen.

De subsidie die Zandvoort van 
de provincie wil ontvangen 
voor de Entree van Zandvoort 
is bedoeld voor de stimulering 
en de communicatie. Althans 
dat is de mening van Michel 
Demmers (GBZ). En omdat 
er nergens staat beschreven 
waar dat geld voor bestemd is, 
gaat het erom wat Zandvoort 
met het stimuleringsplan 
gaat doen. Demmers stelde 
dan ook: “Wat ik wil, is goed 
voor Zandvoort.” Zijn partij
genoot Astrid van der Veld 
had later een stemverklaring 
waarom ze tegen het college
voorstel stemde: “Ik wil geen 
geld in een dood dorp pom
pen.” Volgens Göransson gaat 
het over een rapport van de 
Rekenkamer en zal Zandvoort 
dat geld krijgen om verder te 
kunnen ontwikkelen.

De verordening adviescom
missie raad werd als laatste 
agendapunt van de raadsver
gadering Debat behandeld. 
Gevraagd werd om de ver
ordening adviescommissie 
2013 vast te stellen, waarin de 
samenstelling, werkwijze en 
vergoeding van een onafhan

initiatief toegejuicht. Zij 
hebben allemaal gratis een 
collage ter beschikking ge
steld met eigen foto’s van 
wat in hun ogen Zandvoort 
voor een plaats is. Het is een 
wonderlijk geheel geworden 
met foto’s die stuk voor stuk 
typerend zijn voor de deelne

graag lerares Engels wil wor
den. Aan de voorkant van de 
school stond een springkus
sen waarvoor veel belang
stelling was. Binnen in de 
school werden diverse acti
viteiten aangeboden en op 
het afgesloten peuterplein 
kon jong en oud meedoen 
aan gezellige Oudhollandse 

kelijke adviescommissie wordt 
geregeld. Deze commissie zal 
de raad adviseren over de af
handeling van ingediende 
zienswijzen. Bruno Bouberg 
Wilson (OPZ) zei dat de raad 
heeft besloten om deze hoor
commissie door externen te 
laten doen. “De vraag rijst ech
ter of in de tijd van bezuinigen 
het wel goed is om daar an
ders over te denken in verband 
met de financiële situatie”, zei 
hij. Uschi Rietkerk (PvdA), voor
zitter werkgroep/raadscom
missie was van mening dat 
het ook gaat over deskundig
heid. “Het kost tijd om je als 
raadslid erin te verdiepen en 
het is moeilijk om die tijd te 
vinden. We moeten dit doen 
met een externe, betaalde en 
deskundige commissie”, zei ze.

Gemeenteraad-
Besluitvorming
Na deze vergadering schorste 
voorzitter Meijer de vergade
ring voor 20 minuten, ten 
minste, dat was de bedoe
ling. Dat werden er echter veel 
meer, namelijk 45. En nergens 
op de gemeentelijke website 
was te vinden waarom dat 
was. Luisteraars die thuis via 
de computer de vergadering 
volgden, hadden drie kwartier 
een signaal zonder enig geluid 
of informatie. De kans bestaat 
dus dat menigeen niet meer 
luisterde toen Meijer de ver
gadering gemeenteraadBe
sluitvorming opende. Wellicht 
een tip voor de organisatie: als 
er een schorsing is, laat u dan 
muziek uitzenden, dan weten 
de luisteraars in ieder geval 
dat de uitzending nog bezig is.

Het agendapunt over het 
proces van invoeren van de 
parkeerregimes werd volop 
geamendeerd. Uiteindelijk 
kwam eruit dat wethouder 

mende fotografen.

De collages worden op za
terdag 20 april aanstaande, 
voorafgaande aan de Aard ap
pelschilwedstrijd bij snackbar 
Het Plein aan het Kerkplein, 
om 13.30 uur officieel door 
autocoureur Jan Lammers 
geopend. Zo krijgt het lege 
pand, dat een doorn in het 
oog is voor vele Zandvoorters 
maar ook voor de bezoekers, 
een mooie uitstraling. Het 
zal een verrijking voor het 
Kerkplein worden!

kinderspelen. 

Maaike Cappel verzorgde 
als vanouds een spannend 
poppenkastspel en voor de 
iets grotere peuter/ kleu
ter was er een kinderdisco. 
Bij het schminkgedeelte 
stond een lange rij en in 
een ander lokaaltje gaf het 
Meeleeftheater een gezel
lige voorstelling. Ook de/het 
inwendige mens( je) werd 
niet vergeten en na inleve
ring van de volle spellenkaart 
mochten de kinderen nog 
een cadeautje uitzoeken ook! 
Om 14.00 uur was de feest
koek op. Met geschminkte 
gezichtjes en zelfgemaakte 
Koningskronen op het hoofd 
ging iedereen moe maar zeer 
voldaan naar huis. Volgens 
juf Marja blijft ze nog min
stens 15 jaar de peuterspeel
zaal Dribbel leiden. Die af
spraak staat!

Het Nederlandse publiek kan 
zich opmaken voor een con
cert van Selena Gomez op 
dinsdag 3 september, dan 
maakt ze haar Nederlandse 
debuut in de Heineken 
Music Hall. De kaartverkoop 
voor dit concert start op vrij
dag 19 april om 10.00 uur bij 
VVV Zandvoort. Zorg dus dat 
je er op tijd bij bent! Kijk voor 
meer informatie en het com
plete programma op www.
vvvzandvoort.nl.

Andor Sandbergen de par
keerregimes in de wijken 
Tranendal, Vogelenbuurt en 
Oud Noord zo snel mogelijk 
gaat invoeren met maatwerk. 
Alleen de raadsleden Van der 
Veld, Demmers, Carl Simons 
(OPZ) en Wilfred Tates (VVD) 
stemden tegen. Het initiatief
voorstel van Van der Veld aan
gaande het vrij parkeren voor 
gehandicapten, werd met 
één stem verschil aangeno
men. Het collegevoorstel om 
te komen tot beperking van 
budget voor huishoudelijke 
hulp WMO werd door een 
meerderheid aangenomen. 
SZ, CDA, GBZ en Simons waren 
tegen het voorstel. De motie 
waarin het CDA vraagt om 
te stoppen met het huidige 
toeristische beleid haalde het 
niet. met slechts 3 stemmen 
voor werd het van tafel ge
veegd. Het raadsvoorstel over 
de Planontwikkeling bouw
blok Louis Davidsstraat werd, 
met alleen de stemmen van 
GBZ tegen, aangenomen.

Gemeenteraad-Informatie
In de veelheid aan vergaderin
gen is de gemeenteraad vo
rige week woensdag ook bij 
elkaar gekomen. Tijdens die 
raadsvergadering Infor matie 
besprak de raad de notitie 
over de voorgenomen amb
telijke samenwerking met 
Haarlem. Ook de prestatieaf
spraken met De Key kwamen 
aan de orde. Een vertegen
woordiger van de woonstich
ting liet in een presentatie 
zien hoe De Key er voor staat 
in de prestatieafspraken die 
zij hebben gemaakt met de 
gemeente Zandvoort. Die 
afspraken zijn aan de beurt 
om opnieuw vastgesteld te 
worden. Een verslag van deze 
vergadering volgt in de krant 
van volgende week.

Politiek verslag Raadsvergadering Debat en Besluitvorming, d.d. 16 april

Poppenkast bij Dribbelfeest

Selena Gomez | foto: PR
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www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

t/m 12 jr.

ONS Daghap 
deze week:

Kabeljauwfilet omwikkeld met Parmaham,
dagverse groente, witte wijn saus en friet

!! 7,50 !!

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Specialist voor al uw bloemwerken.

Lentekriebels?
Bloemenkriebels!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Tel. 023-532 2010
maandag t/m vrijdag 10.00-14.00 uur

Volg ons nu ook op facebook!
 

http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Krant niet 
ontvangen? Bel vrijdagmiddag 

06-1139 1478 of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl
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Genootschap Oud Zandvoort brengt 
Haarlemmerstraat in beeld

Jazz, blues en boogie woogie 
met Anke Angel

Wings Ensemble in Protestantse kerk

‘De zevende Hemel’ in theater De Krocht

Vrijdagavond genoten weer vele leden van de uitvoerige 
presentaties, de prachtige film- en fotobeelden en beken-
de en onbekende anekdotes over de Haarlemmerstraat. 
Ger Cense, Patrick Verheij en Frans v.d. Werf werden als 
enthousiaste en gedreven vertellers door voorzitter Carl 
Simons van het Genootschap Oud Zandvoort (GOZ) in the-
ater De Krocht aan het publiek voorgesteld.

Morgen, vrijdag 19 april, staat Oomstee Jazz volledig in het 
teken van jazz, blues en boogie woogie. Dan komt name-
lijk Anke Angel met een gelegenheidsband naar café Oom-
stee voor een concert in het teken van Oomstee Jazz.

Op uitnodiging van Stichting Classic Concerts Zandvoort 
treedt zondag 21 april om 15.00 uur het Wings Ensemble 
op in de Protestantse kerk aan het Kerkplein. In het kader 
van de Kerkpleinconcerten zal een kamermuziekconcert 
worden gehouden waar de romantiek van afspat!

Vorige week waren het de acteurs van de jeugdafdeling, 
komend weekend zijn de volwassenen aan de beurt. To-
neelvereniging Wim Hildering speelt op vrijdag 19 en za-
terdag 20 april de vrolijke komedie ‘De zevende Hemel’, 
geschreven door Aris Bremer, in theater De Krocht.

Cense opende met zijn 
presentatie over de ge
schiedenis van de overbe
kende weg naar Zandvoort. 
Met onder andere een 
kaart van Rijnland, het 
Kostverlorenpad, de aard
appellandjes en het uitein
delijke ontwerp van de weg 
werden uitvoerig bespro
ken. Patrick Verheij had met 
uitvoerig archiefonderzoek 

Angel speelt  al piano 
vanaf haar derde jaar en 
volgde later een klassieke 
piano en zangopleiding. 
Zij leerde zichzelf boogie 
woogie spelen door te luis
teren naar oude platen van 
Amerikaanse boogiepianis
ten. Tijdens een concert ont
moette zij de Amerikaanse 
pianolegende Little Willie 
Littlefield, en toen hij haar 

Het Wings Ensemble is 
een initiatief van Leendert 
Booyens (fagot). Het gezel
schap bestaat uit professi
onele orkestmusici die een 
passie hebben voor kamer
muziek. Hun repertoire is 
zeer uitgebreid en omvat 
kamermuziek voor blazers 
en strijkers uit alle stijl
tijdperken. Het ensemble 
streeft ernaar om naast het 
bekende repertoire minder 

Zeven vrouwen worden naar 
de voormalige boerderij ‘De 
zevende Hemel’ gelokt. Zes 
denken daar een weekend
cursus te volgen, de zevende 
is als uitzendkracht gehuurd 
om gastvrouw te zijn. De 
verwarring is groot als ze 
merken dat ze voor totaal 
verschillende cursussen heb
ben ingetekend, die geen van 
allen doorgaan. Wat er wel 
gebeurt? Hun doen en laten 
wordt door miljoenen kijkers 
continu gevolgd in een live 
tvuitzending van het tvpro

kunnen vaststellen hoe de 
ontwikkeling van de bebou
wing tot stand was gekomen 
en welke aannemers daarin 
een rol hebben gespeeld. 
Een opmerkelijke historische 
terugblik met allerlei bijzon
derheden maakten zijn pre
sentatie beslist bijzonder. 
Na een royale pauze en ver
loting werd het programma 
vervolgd met de presenta

hoorde spelen en zingen, 
nam hij haar direct onder zijn 
hoede en begeleidde haar in 
de eerste stappen op weg 
naar een professionele mu
ziekcarrière. Vanaf dat mo
ment, in 2004, veroverde ze 
in hoog tempo de Europese 
podia met haar show ‘The 
Boogie Lady’. Zij speelde op 
vele kleine en grotere podia 
en jazzfestivals waaronder 

bekende werken en pre
mières van Nederlandse en 
buitenlandse componisten 
te vertolken en deze op on
gewone locaties voor een 
breed publiek ten gehore te 
brengen. 

Het Wings Ensemble heeft 
in een kort tijdsbestek een 
goede reputatie opgebouwd 
bij publiek en pers. Deze roe
men het gezelschap vooral 

gramma ‘De zevende Hemel’. 
Dezelfde kijkers bepalen uit
eindelijk wie als meest popu
laire deelneemster overblijft 
en € 700.000 opstrijkt.

Na veel naijver, jaloezie en 
gemene trucjes besluiten 
de vrouwen samen te gaan 
werken, ze nemen het heft 
zelf in handen. Ze ontduiken 
de opgelegde regels en ma
ken hun eigen programma. 
Ze trekken zich niets van de 
uitslag aan en gaan na af
loop als de beste vriendin

tie van Frans v.d. Werf die 
uitvoerig de architectoni
sche beleving van de straat 
gestalte gaf. Onderwerpen 
als de kenmerkende steden
bouwkundige opzet en de 
architectuur als badplaats 
werden deskundig uit de 
doeken gedaan.

En dan waren er ook nog de 
bewoners en hun panden 
met de daarbij behorende 
veranda’s, loggia’s, serres en 
balkons. Een heerlijke toe
lichting waarvoor de heren 
terecht een groot applaus 
in ontvangst mochten ne
men. Cense wist in een soort 
toegiftprogramma nog op
merkelijke zaken te tonen 
zoals de bijzondere collec
tie toverlantaarnplaatjes, 
de reis van het tramhokje 
en de Haarlemmervaart. 
Afgesloten werd door Jan Kol 
met een compilatie van beel
den over de veiligste straat 
van Zandvoort; ja, juist daar 
wonen de meeste politie
agenten. Een zeer gezellige 
avond van het Genootschap 
Oud Zandvoort en haar en
thousiaste leden. 

Jazz Behind the Beach in 
Zandvoort en was te gast 
bij gerenommeerde onder
nemersclubs, debuteerde op 
televisie bij RTL 4 en toerde 
langs de schouwburgen met 
de ‘Boogie & Blues Nights’ 
van EricJan Overbeek.

Anke Angel speelt vrijdag 19 
april vanaf 21.00 uur in café 
Oomstee aan de Zeestraat 
met Harm van Veen op saxo
foon en Menno Veenendaal 
op drums. De bassist was op 
het moment van plaatsing 
nog niet bekend. 

om zijn gepassioneerde en 
virtuoze spel. Op het pro
gramma staan onder andere 
een prachtig arrangement 
van de ouverture uit ‘De bar
bier van Sevilla’ van Rossini; 
het ‘Rand Septet´van Berlioz 
en een van Van Beethovens 
meest succesvolle en popu
lairste werken: het ‘Septet in 
Esgroot’.

Het concert van het Wings 
Ensemble in de Protestantse 
kerk is op zondag 21 april en 
begint om 15.00 uur. de kerk 
gaat om 14.30 uur open de 
entree bedraagt € 5, waar
bij het programmaboekje is 
inbegrepen.

nen uitelkaar. Wie verdient 
uiteindelijk de zeven ton……? 
Of vissen de dames achter 
het net? U zult het meema
ken en beleven. Regisseur 
Kick Boomgaard heeft de 
moeilijke taak gehad om 
dit kippenhok op de rails te 
krijgen maar het is prima 
gelukt. Als u bij het zien van 
dit toneelstuk net zoveel ple
zier hebt als de spelers bij de 
repetities hadden, kan uw 
avond niet meer stuk.

Kaarten zijn te koop bij 
Bruna Balkenende, Grote 
Krocht 18 of op de speelavon
den aan de zaal van theater 
De Krocht. De aanvang is 
20.15 uur en de zaal gaat om 
19.30 uur open. De entree be
draagt € 7,50.

De diapresentatie ging over de Haarlemmerstraat

Sporen uit het verleden
De bomschuit

door Nel Kerkman

De raamhanger heeft ooit 
in ‘Het Waterloopleintje’, 
de winkel van Marcel 
Meijer in de Bakkerstraat, 
gehangen. De afbeelding 
van deze raamhanger 
is uniek, alleen is ner
gens te zien of het een 
Zandvoortse bomschuit is. 

Wilt u zelf een bomschuit 
maken? Dan kunt u elke 
dinsdagavond terecht bij 
de Bomschuitenbouwclub, 
Tolweg 10a. Tussen 19.00 
en 22.00 uur zijn dan altijd 
leden aanwezig voor ver
dere informatie. En komen
de zaterdag 20 april wordt 

van 14.00 tot 17.00 uur de 
jaarlijkse open dag van de 
Bomschuitenbouwclub 
gehouden.

Een van de meest geliefde afbeeldingen op glas-in-lood 
is de bomschuit. Vele van deze gebrandschilderde glas-
in-loodramen en -raamhangers zijn al in deze rubriek 
getoond. Echter deze willen we u toch niet onthouden. 



Louis

carré
Davids

Gemeente Zandvoort
en ZON Energie: 1+1=3!

Bij de start van het project heeft het gemeente-
bestuur zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot 
voor de woningen en de Brede School met 20% te 
verminderen door gebruik te maken van energie uit 
duurzame bronnen. Dit doel wordt behaald in 
samenwerking met energieleverancier ‘ZON Ener-
gie’. ZON Energie voorziet het project van duurzame 
energie op basis van een collectieve installatie, 
bestaande uit onder andere warmtepompen en 
warmte/koude opslag (WKO) in de bodem. Project-
manager Edwin Veldboer van ZON Energie zegt 
hierover: “Met ons concept van bodembronnen, 
wisselaars, warmtepompen én zonnecollectoren 
realiseren wij de doelstellingen van de gemeente. De 
duurzame installatie maakt maximaal gebruik van de 
duurzame energiebronnen bodem en zon. Enkel bij 
extreme koude, zetten we fossiele bronnen in.” 
 
Warmte-koude opslag
De basis voor de collectieve installatie is de warmte- 
en koudeopslag in de bodem. In de zomer verkoelt 
het duurzame klimaatsysteem de gebouwen. De aan 
de gebouwen onttrokken warmte wordt opgeslagen 
in de bodem. In de winter wordt die opgeslagen 
warmte weer opgehaald. Met behulp van warmte-
wisselaars en warmtepompen wordt deze warmte 
bruikbaar   gemaakt   voor   verwarming   van   de 
gebouwen. “Wij gebruiken de bodem als een natuur-

Informatiebulletin Louis Davidscarré
nummer 5, 18 april 2013

Een toekomstige 
bewoner aan het woord: 

‘Ik was meteen 
enthousiast’ 

Ria Vree uit Zandvoort kocht als een van de eersten 
een appartement in de tweede fase van het Louis 
Davidscarré, het Land van Driehuizen. Ze moet nog 
heel even geduld hebben tot de woning klaar is, 
maar het enthousiasme is er niet minder om. “Ik 
woonde in een appartement aan zee, vier hoog 
zonder lift. Ik ben bijna 70 jaar en wilde graag een 
meer toekomstbestendige woning. Toen ik hoorde 
over deze woningen, heb ik er meteen werk van 
gemaakt.”

Ria’s oog viel op een appartement op de derde 
verdieping, type D1. “Ja, die woning sprak mij erg 
aan, omdat het als enige niet rechthoekig is. Het 
heeft een schuine knik en dat maakt het geheel erg 
speels. Zo heeft mijn keuken straks een aanrecht-
blad van wel 5 meter.  Vanuit mijn nieuwe woning 
heb ik bovendien een prachtig uitzicht, zit ik midden 
in het dorp en heb ik een parkeerplek onder mijn 
huis. Wat wil je nog meer.” Voor Ria is het de eerste 
keer in haar leven dat ze een nieuwe woning koopt. 
“Ook dat is spannend. Allemaal nieuwe spullen 
kopen. Er gaat een wereld voor me open. Het is een 
nieuw begin in het tweede deel van mijn leven.”

Betaalbaar wonen 
op een bijzondere plek  

De bouw van de appartementen en herenhuizen 
van de tweede fase van het Louis Davidscarré, 
het Land van Driehuizen is eind vorig jaar van 
start gegaan. De bouw verloopt voorspoedig. Men 
is momenteel bezig met de ruwbouwwerkzaam-
heden. In het tweede kwartaal wordt gestart met 
het realiseren van de gevel en het metselwerk. 
Over enige tijd betrekken de eerste bewoners hun 
woningen en komt ook deze tweede fase echt tot 
leven. Graag zetten wij een aantal woningen in de 
schijnwerpers. 

Appartementen 
In het Land van Driehuizen zijn diverse apparte-
menten (type A, I, N en P) die een woonopper-
vlakte hebben tussen de 71 m² en 79m². Al deze 
appartementen hebben een ruime buitenruimte in 
de vorm van een balkon of een tuin. Ze beschik-
ken verder over één of twee slaapkamers, een 
badkamer met douche en wastafel, een separaat 
toilet, een berging in de woning, bijvoorbeeld voor 
de wasmachine en nog een aparte berging. De 
ruime woonkamer met open keuken grenst aan 
de buitenruimte. Kortom een ideaal appartement 
voor één of twee personen.

Het Louis Davidscarré wordt een aangenaam centrumgebied voor bewoners, onder-
nemers en toeristen. Het totale plan omvat meer dan 200 woningen, een brede 
school, bibliotheek en een ondergrondse parkeergarage. In deze editie van het infor-
matiebulletin leest u onder meer over de energievoorziening, een toekomstige bewo-
ner, de woningen van het Land van Driehuizen en het plan voor het oude postkantoor.

Colofon

Vormgeving & Ontwerp
Woodcracker visuele bedrijfscommunicatie, Zandvoort
www.woodcracker.nl
Opmaak: I.Keur en E.J.Kok

Informatiebord 
Op de hoek van de Louis Davidsstraat en het Zwarte Veld is 
een informatiebord geplaatst met actuele informatie over het 
project.

Vragen
Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u via 
louisdavidscarre@zandvoort.nl uw vraag stellen of 
telefonisch contact opnemen met de projectgroep via 
telefoonnummer 
023 – 5740100.

Disclaimer
Alle informatie onder voorbehoud.
U kunt aan de inhoud van deze 
nieuwsbrief geen enkel recht ontlenen. 

Voor meldingen of klachten omtrent de bouwwerkzaamheden bel 088 – 400 80 85

lijke thermosfles: de overtollige warmte uit de 
zomer slaan we op in de bodem om in koude perio-
den weer te gebruiken voor verwarming van de 
gebouwen.’’ 

Voor gebruikers betekent dat een gelijkmatig 
verwarmde of gekoelde omgeving. “Traditionele 
systemen geven vaak een luchtbeweging (tocht). 
Door het gelijkmatig verwarmen en verkoelen van 
de ruimten ontstaat een comfortabel en gezonder 
binnenklimaat met een geringere luchtstroming én 
met veel minder stofdeeltjes in de lucht. Kortom, 
gebruikers genieten van een duurzamere leef-, 
werk- en woonomgeving, door een maximale inzet 
van de duurzame energiebronnen bodem en zon!’’

Ontwikkeling 
supermarkt en oude 

postkantoor  

De gemeente Zandvoort, De Nijs Projectontwik-
keling en Ahold hebben hun haalbaarheids-
onderzoek voor plandeel 1C, ofwel het bouwblok 
aan de Louis Davidsstraat met het oude postkan-
toor en de supermarkt van Albert Heijn, afgerond. 
De conclusie luidt: de ontwikkeling van dit deel 
van het Louis Davidscarré is haalbaar zonder dat 
de bestaande supermarkt en winkels, inclusief 
bovenwoningen, op de hoek Raadhuisplein - 
Grote Krocht worden gesloopt. Slechts het oude 
postkantoor zal voor deze uitvoering moeten 
verdwijnen. 

In de komende periode wordt gestart met verdere 
planuitwerking en -realisatie in samenwerking 
met de partijen. Hieraan kan in de loop van 2013 
uitvoering worden gegeven, waarna een start 
van de bouw in 2014 kan plaatsvinden. 

Meer informatie vindt u op www.zandvoort.nl/ldc. 
 

Starterslening
Ben je starter en wil je voor het eerst een huis kopen? Bij 
dit type appartement kun je in aanmerking komen voor 
een gunstige starterslening. Hierdoor kun je nu een huis 
kopen dat anders net niet bereikbaar is. Je koopt dan al 
een appartement met een maandelijkse netto hypo-
theeklast vanaf €620 i.p.v. €689 (aan deze berekening 
kunnen geen rechten worden ontleend). De gemeente 
heeft nog budget beschikbaar voor een aantal startersle-
ningen, echter op is echt op. Extra voordeel is dat alle 
woningen heel energiezuinig (energielabel A+) zijn. Dit 
scheelt ook nog eens in de stookkosten.

Herenhuizen
Bij de herenhuizen in dit bouwblok is ruimte het tover-
woord. Vijf slaapkamers, twee buitenruimtes; één fraai 
aangelegde privétuin grenzend aan de binnentuin en 
één dakterras, beiden op het zuiden, een badkamer die 
is voorzien van een ligbad, wastafel en toilet. De ruime 
berging/wasruimte op de tweede verdieping biedt daar-
bij de mogelijkheid voor een tweede badkamer. De 
ruime woonkamer met open keuken bevindt zich op de 
begane grond, de slaapkamers op de eerste en tweede 
verdieping. In de garage onder het project parkeert u uw 
auto. 

Alvast rondkijken?
Ga naar www.ldc-wonen.nl en bekijk de 360graden en 
de 180graden beelden. Wilt u deze afbeeldingen in 3D 
op uw mobiel? Scan dan de QR-codes.

De kraanmachinist heeft vanuit zijn kraan een groots en weids uitzicht over Zandvoort. Wilt u ook beschikken over deze foto, dan kunt u deze en andere foto’s downloaden op www.zandvoort.nl/ldc 
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Op de hoek van de Louis Davidsstraat en het Zwarte Veld is 
een informatiebord geplaatst met actuele informatie over het 
project.

Vragen
Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u via 
louisdavidscarre@zandvoort.nl uw vraag stellen of 
telefonisch contact opnemen met de projectgroep via 
telefoonnummer 
023 – 5740100.

Disclaimer
Alle informatie onder voorbehoud.
U kunt aan de inhoud van deze 
nieuwsbrief geen enkel recht ontlenen. 

Voor meldingen of klachten omtrent de bouwwerkzaamheden bel 088 – 400 80 85

lijke thermosfles: de overtollige warmte uit de 
zomer slaan we op in de bodem om in koude perio-
den weer te gebruiken voor verwarming van de 
gebouwen.’’ 

Voor gebruikers betekent dat een gelijkmatig 
verwarmde of gekoelde omgeving. “Traditionele 
systemen geven vaak een luchtbeweging (tocht). 
Door het gelijkmatig verwarmen en verkoelen van 
de ruimten ontstaat een comfortabel en gezonder 
binnenklimaat met een geringere luchtstroming én 
met veel minder stofdeeltjes in de lucht. Kortom, 
gebruikers genieten van een duurzamere leef-, 
werk- en woonomgeving, door een maximale inzet 
van de duurzame energiebronnen bodem en zon!’’

Ontwikkeling 
supermarkt en oude 

postkantoor  

De gemeente Zandvoort, De Nijs Projectontwik-
keling en Ahold hebben hun haalbaarheids-
onderzoek voor plandeel 1C, ofwel het bouwblok 
aan de Louis Davidsstraat met het oude postkan-
toor en de supermarkt van Albert Heijn, afgerond. 
De conclusie luidt: de ontwikkeling van dit deel 
van het Louis Davidscarré is haalbaar zonder dat 
de bestaande supermarkt en winkels, inclusief 
bovenwoningen, op de hoek Raadhuisplein - 
Grote Krocht worden gesloopt. Slechts het oude 
postkantoor zal voor deze uitvoering moeten 
verdwijnen. 

In de komende periode wordt gestart met verdere 
planuitwerking en -realisatie in samenwerking 
met de partijen. Hieraan kan in de loop van 2013 
uitvoering worden gegeven, waarna een start 
van de bouw in 2014 kan plaatsvinden. 

Meer informatie vindt u op www.zandvoort.nl/ldc. 
 

Starterslening
Ben je starter en wil je voor het eerst een huis kopen? Bij 
dit type appartement kun je in aanmerking komen voor 
een gunstige starterslening. Hierdoor kun je nu een huis 
kopen dat anders net niet bereikbaar is. Je koopt dan al 
een appartement met een maandelijkse netto hypo-
theeklast vanaf €620 i.p.v. €689 (aan deze berekening 
kunnen geen rechten worden ontleend). De gemeente 
heeft nog budget beschikbaar voor een aantal startersle-
ningen, echter op is echt op. Extra voordeel is dat alle 
woningen heel energiezuinig (energielabel A+) zijn. Dit 
scheelt ook nog eens in de stookkosten.

Herenhuizen
Bij de herenhuizen in dit bouwblok is ruimte het tover-
woord. Vijf slaapkamers, twee buitenruimtes; één fraai 
aangelegde privétuin grenzend aan de binnentuin en 
één dakterras, beiden op het zuiden, een badkamer die 
is voorzien van een ligbad, wastafel en toilet. De ruime 
berging/wasruimte op de tweede verdieping biedt daar-
bij de mogelijkheid voor een tweede badkamer. De 
ruime woonkamer met open keuken bevindt zich op de 
begane grond, de slaapkamers op de eerste en tweede 
verdieping. In de garage onder het project parkeert u uw 
auto. 

Alvast rondkijken?
Ga naar www.ldc-wonen.nl en bekijk de 360graden en 
de 180graden beelden. Wilt u deze afbeeldingen in 3D 
op uw mobiel? Scan dan de QR-codes.

De kraanmachinist heeft vanuit zijn kraan een groots en weids uitzicht over Zandvoort. Wilt u ook beschikken over deze foto, dan kunt u deze en andere foto’s downloaden op www.zandvoort.nl/ldc 
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

    9 28       7 13

 14         12 18\13    

 12     25 11\14        

   23           27 

   13       7\9      

   4     12\18        

   12 4\26           10

 25           10    

 8           6  

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

   JJ   EB      EFB  
    x   =    
  x   +      +  
  EE   JK      JE  
    -   =    
             
  EBE   GB     EDF  
    +   =    
De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de Week 3 vastkokende aardappels,
1 tomaat,
1 stengel bleekselderie,
1/2 ui,
1 eetlepel boter,
1 dl. droge witte wijn,
1/2 l. water,

Bereiding:
Snijd de aardappel, tomaat en bleekselderij in blokjes. Snipper de ui. Verhit de boter 
in een koekenpan. Bak de spekblokjes, ui en bleekselderij zachtjes 2 minuten. Voeg 
aardappel en tomaat toe. Blus af met de witte wijn en het water. Breng alles aan de 
kook en laat zachtjes 15 minuten koken. Voeg de venusschelpen toe en gaar nog eens 
2 minuten. Breng op smaak met zout, peper en de peterselie.

Tip: 
Serveer met een boerenbrood en gezouten boter.

Benodigdheden:

Aardappelen met Venusschelpen
Aardappelen zijn uitermate gezond en lekker. En ze zijn met van alles  

te combineren. Hierbij een bijzonder aardappelgerecht dat echt apart is!

KookreceptKookrecept

 11 x 24 = 264
         
 x   +   +
 22 - 10 = 12
         
 =   =   =
 242 + 34 = 276

Oplossing Breinbreker

   9 28         7 13

 14 5 9     12 18\13 4 9

 12 4 8 25 11\14 5 2 3 4

   23 4 5 6 7 1 27  

   13 6 2 5 7\9 3 6  

   4 1 3 12\18 6 5 7  

   12 4\26 6 4 1 7 8 10

 25 7 1 9 8   10 1 9

 8 5 3       6 5 1

Oplossing Kakuro

750 g. venusschelpen,  
mosselen mag eventueel ook  
(bij een goede vishandelaar  
verkrijgbaar),

1 eetlepel gehakte peterselie,
versgemalen zwarte  

peper en zout.

Julian is een kruising stafford. Hij is zwervend op straat aangetroffen en helaas heeft 
niemand zich voor hem gemeld. Julian is heel erg sterk en gebruikt zijn spierkracht om je 
mee te trekken; daarom moet er rustig met hem geoefend worden en is een cursus voor hem 
zeker aan te bevelen. Hij zit bomvol energie en heeft een baas nodig die hem aan het werk 
zet en hem zijn energie kwijt laat raken. Hij is sociaal met andere honden, maar als ze te 
stoer tegen hem gaan doen, zal hij de confrontatie niet uit de weg gaan; de juiste baas weet 

hier uiteraard goed mee om te gaan. Het 
alleen zijn moet opgebouwd worden 

en hoe Julian reageert op kinderen 
of katten, weten we niet. Hij is ech-
ter wel heel vriendelijk van aard. 
Kortom: Julian is een beetje on-
opgevoed en heel erg actief. Wie 
heeft er net zoveel energie als hij 
en wordt zijn nieuwe coach? 

Bent u dit? Kom dan snel eens 
langs om kennis te maken met 

deze geweldige hond. Dierentehuis 
Kennemerland, Keesomstraat 5. 

Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, inter-
net: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Samen doen 
Waar het op neer komt, in een zelfsturend buurtteam? Samen werken  
en van elkaar leren voor de cliënt. Dus je moet het fijn vinden om te 
zorgen. Meer weten over werken in de thuiszorg bij een Zorgbalans 
buurtteam? Kijk op www.werkenbijzorgbalans.nl of neem contact op 
met Sacha Janssen, Werving & Selectie, tel 023 - 891 82 39.

Heeft u een leuke 
klantenactie bedacHt?

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden
advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

“De Seniorenvereniging Zandvoort”
maakt werk van uw belangen

Wij hebben al 422 leden, doet u ook mee? Met meer leden kunnen wij  
een nog grotere vuist maken. Onder het motto: “Wij laten ons niet kisten”

leggen wij onze standpunten uit aan de lokale politici,  
want in maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.  

U kunt al vanaf € 15.00 per jaar lid worden.
Bel: 023-57 12 215 secretariaat
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“Teveel leden van SV Zandvoort 
staan helaas buitenspel”

Tim, Justin en Mark zijn al jaren trouwe leden van het vrijwilligersleger in Zandvoort. Niet 
alleen ten bate van hun club, SV Zandvoort, ook elders in het dorp steken zij de handen 
uit de mouwen. Maar ook deze jeugdige vrijwilligers valt op, dat het vaak toch steeds 
dezelfde mensen zijn die zich dienstbaar maken voor de gemeenschap. Over de sfeer in 
hun voetbalclub zijn ze goed te spreken. Maar in hun ogen blijven teveel leden buitenspel 
staan als het gaat om andere clubzaken dan alleen meedoen aan het voetbalspelletje.

door Tom Hendriks

Het gesprek komt tot stand 
om weer eens jonge Zand
voortse vrijwilligers aan het 
woord te laten en tegelijk in 
te haken op de actualiteit 
van het geweld op en rond de 
voetbalvelden. Jeugdtrainer 
Justin Luiten (18), begelei
der en jeugdtrainer Mark 
Otten (17) en scheidsrechter 
Tim Kerkman (19) zijn als 
het ware opgegroeid met 
de fusieclub SV Zandvoort. 
Mark en Tim voetballen zelf 
niet meer. Justin wel, maar 
bij Bloemendaal, omdat hij 
qua spelniveau een trapje 
hoger wilde.

Ook zij zijn erg geschrok
ken van de gebeurtenissen 
in december vorig jaar bij 
de vv Buitenboys in Almere, 
waar grensrechter Richard 
Nieuwenhuizen door jon
ge voetballers van Nieuw 
Sloten zo te grazen werd 
genomen, dat hij enige tijd 
later vermoedelijk door die 
mishandeling is overleden. 

Evenals vele andere clubs 
organiseerde het bestuur 
van SV Zandvoort in het 
clubhuis een bijeenkomst 
om over dit vreselijke voor

val te praten. Bijwonen was 
niet verplicht, maar Mark 
stuurde zijn team er naar 
toe. Hij gelooft, dat het uit
eindelijk wel goed komt met 
de sfeer op en rond de vel
den. Scheidsrechter Tim is 
somberder gestemd en ge
looft er niet in. Justin denkt, 
dat agressie en geweld wel 
zullen verminderen: “Maar 
het zal nooit stoppen. Het 
spelletje wordt scherp op 
de snede gespeeld.” 

Het draait natuurlijk alle
maal om gedrag en gezag. 
Volgens de Zandvoortse 
jeugdtrainers gaat het er 
in Zandvoort meestal ge
moedelijk aan toe op de 
groene mat en langs de lij
nen. Mark en Justin trekken 
op met spelertjes van 14 en 
15 jaar. “Ze luisteren goed en 
nemen wat van ons aan”, al
dus Justin. En Mark beaamt 
het: De sfeer is prima, geen 
vechtpartijen, geen inciden
ten. Mark denkt zelf, dat veel 
afhangt van de clubcultuur.

SV Zandvoort is een fu
sieclub, in 1999 ontstaan 
door het samensmelten 
van Zandvoortmeeuwen 
en Zandvoort 75. Clubs met 
verschillende culturen, die 

echter in de loop der jaren 
naar elkaar toe zijn gegroeid, 
hetgeen de sfeer ten goede 
is gekomen. Maar mijn ge
sprekpartners vinden wel 
alle drie, dat het werk voor 
de club steeds weer op de
zelfde mensen neerkomt. 
Scheidsrechters en lijnrech
ters zijn er bijna altijd tekort, 
evenals – maar in mindere 
mate verder in het seizoen 
– chauffeurs voor de uitwed
strijden van de kinderen.

Er komt wel publiek kijken, 
maar bijna niemand wil 
vlaggen. “Bang om fouten 
te maken”, zegt Justin. Bang 
voor commentaar wel
licht, denkt Mark. “Ze zijn 
te beroerd om wat te doen”, 
bromt Tim. Als scheidsrech
ter is hij zelf gelukkig nog 
niet in echte problemen 
gekomen, maar hij gaat dan 
ook uit van een keihard prin
cipe: “Buiten het veld kan je 
vrienden zijn, maar op het 
veld niet. Je moet de rechte 
lijnen aanhouden.” Geen 
thuisfluiter dus, concludeer 
ik. Hij heeft dan ook nooit 
gemerkt dat hem een beslis
sing op het veld in het dorp 
wordt nagedragen.

Naar aanleiding van de 

De voetbalvrijwilligers (v.l.n.r.): Justin, Tim en Mark

ernstige incidenten bij de 
diverse voetbalclubs wil de 
KNVB een aantal strenge 
maatregelen nemen. Er is 
een hulplijn voor het mel
den van agressie geopend. 
Bij het uitdelen van een 
gele kaart moet de speler 
ook een tijdstraf van tien 
minuten krijgen. Met zo'n 
tijdstraf kunnen Tim, Justin 
en Mark wel instemmen. 
Maar zij vinden niet, dat zo
iets tegelijkertijd met een 
gele kaart moet. Dus eerst 
de tijdstraf en als dat niet 
blijkt te hebben geholpen 
dan pas die kaart.

De voetbalbond wil ook dat 
vanaf de Bjunioren eerst 
een spelregelbewijs moet 
worden gehaald, voordat 
er mag worden gevoetbald. 
Scheidsrechter Tim is het 
daar volstrekt mee eens: 
“Eerst kennis maken met 
de spelregels voorkomt veel 
discussies en gezeik op het 
veld.” Maar zo denken Mark 
en Justin er niet over. Bij SV 
Zandvoort bestaat niet zo
iets als een spelregelcursus. 
“We leggen de regels uit 
op het veld, tijdens de trai
ning”, aldus Mark. En Justin: 
“Op die leeftijd moeten ze 
al genoeg leren voor school. 
Laat ze toch lekker voetbal
len, zich een beetje ontspan
nen.”

Alle drie vinden, dat de ere
divisie een voorbeeldfunctie 
heeft en dat vooral daar de 
weg naar sportief gedrag 
moet worden ingeslagen 
om het nieuwe motto waar 
te maken: Zonder respect 
geen voetbal! Over voor
beeldfunctie gesproken: 
SV Zandvoort telt zo'n 500 
leden maar veel te weinig 
vrijwilligershanden, aldus 
deze jonge volwassenen. De 
sfeer in de club is prettig. Zij 
vinden, dat zij genoeg waar
dering krijgen voor hun be
zigheden. Maar er zijn veel 
meer schouders nodig om 
de lasten te kunnen dragen. 
Buitenspel staan is wat hen 
betreft uit den boze.

Weer

Temperatuur

Max 14 10 10 13

Min 12 5 2-3 1

Zon 85% 85% 95% 85%

Neerslag 15% 15% 10% 15%  

Wind zw. 5 wnw. 4 n. 3 z. 3

Tamelijk veel zon maar 
in het weekend vrij koud 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Op woensdag liep het kwik 
nog een keer goed op tot 
ruim 20 graden landelijk, 
maar vanaf donderdag 
draait de wind opnieuw 
naar de koudere noord
westhoek en wordt het 
aanmerkelijk frisser.

In de nachten naar zaterdag 
en/of zondag is er buiten de 
bebouwde omgeving zelfs 
weer wat nachtvorst mo
gelijk, dus tenminste vorst 
op 10 centimeter boven 
de grond. Zelfs op gewone 
waarnemingshoogte (1,50 
m.) zou het tot een graad 
vorst kunnen komen in de 
duinen tussen Zandvoort 
en Aerdenhout.

Ook overdag scheelt het 
dan bijna weer een jas en 
wordt het met moeite 1011 
graden. De komende pak
weg tien dagen staat ons 
weerbeeld in het teken 
van grofweg twee syste
men: aan de ene kant een 
riante uitloper van het be
kende Azorenhoog die de 
actiefste storingen buiten 
de deur houdt. Anderzijds 
is dat een serie diepe la

gedrukgebieden tussen 
IJsland en Noorwegen. De 
daarmee samenhangende 
fronten proberen tot boven 
het Noordzeegebied door 
te dringen, maar die hoge 
druk voorkomt dat vrijwel. 

Ondanks het feit dat het 
vrijwel de gehele periode 
droog blijft tot en met 
zondag, is wat hele lichte 
regen op woensdag en wel
licht vrijdag niet uit te slui
ten in ZuidKennemerland. 
Dan kunnen uitlopers van 
die zwakke oceaanfronten 
Nederland nipt bereiken. 

Doordat die lichte frontale 
verstoringen zich aandie
nen waait het vooral in het 
voorportaal ervan goed 
door uit het zuidwesten 
de komende dagen en is 
het vaak opvallend zonnig 
vlak uit zee. Dat is dan wel 
weer een pluspunt in het 
verhaal.  

Meer weerinfo via www.
weerprimeur.nl of eventu
eel via 09001234554. 

weerman Marc Putto 

Eindelijk was het dan een dagje zomers in Zandvoort hoe-
wel het met de zon wat tegenviel op die zondag de 14e 
april. De temperatuursprong van afgelopen zondag ging 
razendsnel en soms werd het tot maximaal 24 graden in 
het land. Zandvoort kwam tot ruim 21 graden zondagna-
middag en tot rond acht uur in de avond was het nog goed 
toeven buiten met een plezante 18 graden tot bij zee.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Op korte termijn op 

zoek naar een 
betaalbare stucadoor? 

Bel voor een vrijblijvende 
prijsopgave naar 

Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
0614622349

.........................................................
Behang- en 

schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 1017 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
0653693409

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
0235353591 of 
0622209568

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 0652461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door zorg

verzekering) 
.........................................................

Te huur: 
7 pers. chalet 

op het eiland van Maurik. 
All in prijs al 

vanaf € 495 p.wk. Voor info: 
marcelhorneman@

gmail.com
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) netwerk 

of advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 0644 696 001.  

www.repit.nl 
Met garantie.

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
0653498304 

www.trade-ard.nl

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.0235311330

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken + nagels 
knippen + eelt verwijderen 
+ evt. likdoorns weghalen 

+ creme massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 

Thuisbehandeling 
normaal € 30 nu € 25. 

Info: 5734944 of 
0650203097

.........................................................
Er is volop natuur 

binnen handbereik 
in Zandvoort, 

wat een rijkdom! 
De kinderen van 

de kinderdagverblijven 
Pippeloentje en Pluk 
profiteren daarvan. 

Natuurlijk SKiP! 
www.pippeloentje-pluk.nl

.........................................................
Betrouwbare, 

hardwerkende 
schoonmaker zoekt werk. 

(veel ervaring in 
de thuiszorg) 

Voor meer info: 
0619470109

Voor een pedicure behan
deling waarin u de baas 

blijft over uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 

verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroeide 
nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hotstone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Provoet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 0646098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................
Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy 
Zon&Beauty studio. 

Oosterduinweg 1 
Haarlem, 

tel. 0235476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Gespecialiseerd 

in Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, 

alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 

 Kochstraat 10, 
Zandvoort 

0235713919 of 
0653231754

Te huur: souterrain 
met gebruik van 
tuin, bij centrum. 

Voor jong werkend stel. 
Bellen tussen

17.00 en 19.00 uur: 
0651616497

.........................................................
Tijdig reserveren voor 

The Hedi’s International
zaterdag 25 mei 20.00 uur

Theater De Krocht. 
Voorverkoop € 8, p.p.

Tel. 0654677947
.........................................................

Margootje
bedankt het team van 

Dierenkliniek Zandvoort 
voor alle goede zorgen

en veel lieve mensen voor 
hun belangstelling

.........................................................
Te huur: 

studio appartement. 
Allin+Internet 

€ 450 p.m. 
0624220366

.........................................................
Steigerplank € 17,- (5m.)
Vuren 44x69 € 1,95/m.

Zagen mogelijk
BEACHMEUBEL.NL

Steigerhouten meubelen
Vakkundig timmerwerk, 

verbouwingen, 
witten € 25 p/u.

Joost van Diepen, 
tel. 0629091069

.........................................................
Hairstylist Evelyn ter Weer. 

Dames thuiskapster 
gespecialiseerd in 

highlights en lowlights, 
knippen, snijd –en 
föhntechnieken. 
20 jaar ervaring. 

Evelyn: 0654937784
.........................................................

De Bode
zoekt vakantiehulp.

Werktijden in overleg.
Tel. 0235718845

Te huur aangeboden:
 zomerhuis. 

Per direct, geschikt voor 
1 werkend persoon, 

omgeving NS station. 
2 kamers, separate keuken,

 incl. GWL+Wifi. 
Interesse? 

Bel 0627525371
.........................................................

Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120, per maand
0653256274

.........................................................
Schilders hebben tijd over. 

€ 13, p.p.p.u.
Ook stucwerk mogelijk, 

vanaf € 7, p/m2
Tel. 0633448192

 ........................................................  
Do. 25 april 14.0016.00 
of 19.30ca. 22.00 uur 

presentatie:
Gezonde voeding 
voor jong en oud 

door Annette ter Heijden 
in Keesomstraat 51. 

Welkom vanaf 13.30 uur 
of 19.00 uur, gratis entree.

 Liefst reservering: 
tel. 5716511

.........................................................
Woonruimte te huur

Studio voor alleenstaande 
nette vrouw. Eigen entree, 

keuken, douche, toilet. 
Incl. Wifi en digitenne. 
Allin prijs € 500 p.m.

1 mnd. borg.
 Tel. 0647935536

.........................................................
Examentraining 

Economie, Wiskunde 
en M&O. 

Door persoonlijke aanpak 
en ruime ervaring zeer 

goede resultaten. 
josekremer@online.nl

0613002004. 
Zandvoort, 

op 2 min van station

Op zOek naar uw 
dOelgrOep?

Informeer eens naar onze 
advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)
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Hoe veilig is ons geld? Betalingsverkeer gaat tegenwoordig 
steeds makkelijker. Een borg voor het huren van je kiteboard 
wordt terplekke voldaan via internetbetaling per mobiel, zowel 
in eigen land als in het buitenland. Er hoeft geen computer 
meer aan te pas te komen. In de berichten van afgelopen we
ken over de DDoScyberaanvallen via internetbankieren werd 
gesteld dat de site van ING en die van andere banken met 
zoveel dataverkeer bestookt is, dat ze daardoor nauwelijks be
reikbaar waren. Resultaat: het internet betalingsverkeer heeft 
dagenlang plat gelegen. 

Nu blijkt dat Amerika al maanden kampt met dezelfde proble
matiek. Daar hebben Alkasan brigades de aanvallen opgeëist. 
Zij willen dat het filmpje ‘The innocence of moslims’ van You 
Tube wordt gehaald. Er wordt gezegd dat er geen directe relatie 
bestaat tussen de cyberaanval op de computersystemen van 
ING en soortgelijke aanvallen op Amerikaanse banken. Maar 
dat vraag ik mij af. Waarom dan al deze tumult? Wie zou baat 
hebben bij deze schrikactie? Valt dit onder de categorie van 
kwajongensstreken dan, die willen laten zien wat ze kunnen?

Aandacht opeisen, het kan afschuwelijker, dat hebben we erva
ren met 9/11. Maar de mededeling is waarschijnlijk nog steeds: 
als je wilt dat er naar je geluisterd wordt, zet dan extreme 
aanvallen in die niet meer meetbaar zijn naderhand. En het 
lukt, ook nu, dat is het enge. Volgens krantenkoppen gaan wij 
in ons land te laks om met de mededeling over de cyberaanval. 
Maar is dat zo? Zijn de banken de grip op de veiligheid niet 
aan het verliezen? Is de aanval mogelijk geweest door foutief 
menselijk handelen? Mag Nederland van Amerika niets meer 
zeggen gedurende het onderzoek dat daar loopt? Wordt er in 
Nederland niet al teveel meer over gezegd omdat ze anders 
bang zijn dat mensen hun geloof in het systeem opgeven? Of 
worden de strijders gewoonweg te slim? 

Misschien krijgt mijn oma toch gelijk. Zij vertrouwde geldbe
heerders niet en bewaarde haar spaarzame bankbiljetten stee
vast in een oude sok. Worden we daar nu 
weer naartoe gedreven? Wie weet. Dan 
hebben we in ieder geval zelf controle 
over ons geld, of toch niet? 

DDoS-aanval

Uitgesproken!
We leven in een zeer diervriendelijk en beminnend dorp. 
De Partij voor de Dieren viert hier bij verkiezingen hoogtij. 
Dan is het ook niet zo gek dat er zoveel dierenwinkels zijn 
in Zandvoort. Alles is zo een beetje te vinden in die winkels 
voor je geliefde viervoeter dat blaft, miauwt of knaagt. 
Maar met de komst van internet moet de ondernemer in 
deze branche meer leveren dan alleen spullen voor je dier.

door Maxim Roos

Hans Senft weet dit als geen ander. Sinds september vorig 
jaar heeft hij een tweede dierenspeciaalzaak geopend in 
de Haltestraat en het is bijna een feest om hem te ho
ren praten over dieren en de verzorging daarvan. Wie De 
Dierenwinkel binnenloopt krijgt bijna een consult. Waar je 
bij de dierenarts flink voor in de buidel moet tasten terwijl 
jij je dan vaak een nummer voelt, krijg je bij Hans goed on
derbouwd advies met heerlijke nuchterheid en veel prak
tijkvoorbeelden. Hans verafschuwt dan ook de mensen 
die bij hem advies komen vragen om het vervolgens voor 
een paar euro goedkoper te bestellen op internet. En hij 
heeft gelijk. Daarom is een winkel gewoon wat duurder. 
Je weet dan wel wat je koopt en wat je kunt verwachten. 
Winkelier zijn is weer een ambacht. Dit maakt winkelen 
weer wat het ooit was. Daar moet je ook flink voor leren 
en je dient uit het juiste hout gesneden zijn. 

Na een driejarige studie in de tabak opende Hans zijn eer
ste winkel in Amsterdam. Hij had een mooie sigarenwinkel 
maar na acht jaar werd hij door een persoonlijk voorval 

richting een ander product geduwd. Zijn kind leed aan 
een kleurstofallergie, bleek achteraf, en de artsen hadden 
geen idee wat er aan de hand was. Hans dook de boeken 
in en veranderde drastisch het eetpatroon van zijn spruit. 
Binnen een week had Hans een ander kind en waren de 
grootste problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. 
Nuchter als hij was, stelde Hans de vraag aan zichzelf: 
“Zou dit ook op dieren werken?”
Twee weken later had hij zijn zaak omgetoverd tot 
dierenwinkel en uiteindelijk had Hans er zelfs twee in 
Amsterdam.

Hans is met zijn vrouw Saskia een zaak gestart in 
Zandvoort. Hij begon een winkel ruim vijf jaar geleden 
in de Burg. Engelbertsstraat die nu gerund wordt door 
Saskia. Inkopen doen ze apart. Zo zal de klant niet twee 
dezelfde assortimenten tegenkomen. Hoe leuk het leven 
ook is, als man weet je gewoon dat je niet de concurrentie 
aan moet gaan met je eigen vrouw.

Ieder dier zijn winkelier

Hans Senft 

‘The more real 
you get, 

the more unreal 
the world gets’ do

or
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( John lennon)
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doo
r 
Ra

m
on

a 
Jo

nk
ho

ut

Ja. Het is bijna zover! 

Interview



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat wij ook
hoedjes en petjes hebben 
voor zon, wind en regen?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Kaas met ’n grote K…
SMAAQ RIJP BELEGEN

prachtige Kwaliteit, heerlijk vol belegen 
Nu 500 gram € 5,95

USA Black Angus
Rib eye steak

100 gram € 4,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hele maand april voor Pashouders

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

zand
kOrrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

10% korting 
Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

PERSONAL TRAINING  & 
SMALL GROUP TRAINING

Nu met Zandvoort Pas;
AFslANkmAssAge
(kuur van 10x)

www.PrAktijkixchel.Nl

wellNessPrAktijk

10%
kortin

g



 REDDINGBOOTDAG 

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij  |  www.reddingbootdag.nl

 U bent van harte welkom van 10:00 tot 16:00 uur 
   De KNRM is een zelfstandig opererende, 

   ongesubsidieerde, organisatie die kosteloos hulp 
   verleent op zee en open water. 

 ZANDVOORT | 27 APRIL 2013 
 Boothuis, Thorbeckestraat 6 

 DONATEUR? MEEVAREN! 
   Meevaren? Donateur worden! 

20130312113615_4638.indd   1 3/12/13   11:40 AM



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

plek als u uw auto aan het opladen bent.

- Er is een verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2013/04/000380 
genomen voor Voorjaarsmarkt, Zomeravondmarkt, Zomer-
markt en Feestmarkt. Dit besluit houdt in dat de Gasthuisplein, 
Kleine Krocht, Swaluëstraat, Haltestraat, Raadhuisplein, Louis 
Davidsstraat, Prinsesseweg, Oranjestraat, Grote Krocht op 
zondag 2 juni 2013 van 4:00 tot 22:00 uur, van zaterdag 10 
augustus 2013 15:00 uur tot zondag 11 augustus 2013 22:00 
uur, en zondag 24 november 2013 van 4:00 uur tot 21:00 uur 
zullen worden afgesloten.
 
- Er is een verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2013/04/000357 
genomen voor Kofferbakverkoop. Dit besluit houdt in dat de 
Gasthuisplein, Kleine Krocht en Swaluëstraat van 0:00 uur tot 
19:00 uur op zaterdag 1 juni 2013 en zaterdag 17 augustus 2013 
zullen worden afgesloten.
 
De verkeersbesluiten zijn in te zien op officiëlebekendma-
kingen.nl, via onze website en in de centrale balie van het 
gemeentehuis.

de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitge-
breide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar 
beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen die ziens-
wijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit  kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum van 
bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning. 
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.

Evenementenvergunningen verleend 
- Er is een evenementenvergunning verleend aan Café Fier, de 
heer R. Smits, voor Koninginnedag 2013 aan de Haltestraat 32 
te Zandvoort.

- Er is een evenementenvergunning verleend voor de Konin-
ginnenacht op 29 april 2013 en Koninginnedag 2013 thv Cafe 
Laurel & Hardy in de Haltestraat 46.

Standplaatsvergunning
Vergunning verleend voor het innemen van een standplaats 
op het Raadhuisplein.
Standplaatshouder is dhr. A. Guijt van haringkar Arie Koper.

Verkeersbesluiten 
- Er is een verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2013/03/004240 
genomen voor Koninginnedag. Dit besluit houdt in dat de 
Prinsesseweg, Louis Davidsstraat, Haltestraat, Kleine Krocht, 
Gasthuisplein op dinsdag 30 april 2013 van 0:00 tot 24:00 uur 
zullen worden afgesloten.

- Dinsdag 2 april 2013 heeft het College een verkeersbesluit 
genomen waarmee twee oplaadpunten gerealiseerd kunnen 
worden. Eén daarvan komt in de Brederodestraat en de ander 
op het Ir. Friedhoffplein. U kunt alleen gebruik maken van deze 

Gemeentelijke publicatie week 16 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 15 en de 
verdere in week 15 door het college genomen besluiten zijn 
in week 16 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Vergadering welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert op donderdag 25 april 2013 
vanaf 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Celsiusstraat 199, plaatsen dakkapel, ingekomen 05 april 
2013, 2013-VV-035.

Bentveld:
- Zandvoortselaan 363, doorbreken constructieve wand, inge-
komen 11 april 2013, 2013-VV-036.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Kerkstraat 17, plaatsen terrasschotten, verzonden 11 april 2013, 
2013-VV-025.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donder  dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar 
de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

   U kunt zelf uw afspraak inplannen 
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van 
de gemeente aan de oranje button met het kalendertje 
erop. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken aan de 
balie of bij de receptie of per telefoon.
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Geselecteerd voor Nederlands team U17

Oomstee wint eerste wedstrijd 
in kwartfinale driebanden

Open dag bij Open Golf Zandvoort

Ard Keff wint twee keer

Gerard Klijn wint opnieuw darttoernooi

Zandvoorter Ard Keff wist zaterdag 6 april twee keer de 
winst binnen te halen in de BMW E30 cup. Ging het de 
afgelopen jaren de Zandvoortse coureur redelijk voor de 
wind, tijdens het eerste echte raceweekend voor de BMW 
E30 cup van dit seizoen, verscheen voormalig F3 rijder Ste-
fan de Groot aan de start. 

Toernooileider Marcel Draijer liet zaterdagavond in het 
Sportcafé Zandvoort in de Korver Sporthal het namens 
DVK (Dart Vereniging Kennemerland) georganiseerde 
Darttoernooi van start gaan. Bijna twintig enthousiaste 
darters, inclusief een aantal dames, bonden met elkaar de 
strijd aan.

Het Zandvoortse badmintontalent Imke van der Aar (15) 
wil dit seizoen bij de jeugd onder 17 jaar de Junior Master-
stoernooien spelen. Ze wil daar gewoon meer leren, en dat 
mag volgens de reglementen van de Nederland Badmin-
ton Bond.

Afgelopen dinsdag speelde het eerste Oomstee-team in 
de kwartfinale de eerste wedstrijd en wel uit bij Brem-
metje 2 uit Heemstede. Na een spannende strijd was 
de eindstand 8-1. Volgende week donderdag wordt het 
Heemsteedse team in Zandvoort verwacht voor de alles 
beslissende wedstrijd voor de halve finale in café Oomstee 
in de Zeestraat. 

Komende zondag, 21 april, kunt u kennismaken met Open 
Golf Zandvoort, de golfbaan die in het circuitgebied ge-
legen is. Tevens zal deze open dag in het teken staan van 
gezondheid, en dan met name de gezondheid van de golf-
speler van gemiddelde leeftijd en ouder.

De Groot was een tijdje ac
tief voor het Van Amersfoort 
Racing Team. Met de inbreng 
van De Groot kreeg Keff in
eens met wat meer tegen
stand te maken. Dat bleek al 
tijdens de kwalificatie waarin 
de voormalig formulerijder 
Keff voor bleef. “In die kwali
ficatie zag ik wel waar ik hem 
kon verslaan”, aldus Keff. 

In de eerste race had De 
Groot een betere start. Hij 

In Almere liet ze onlangs zien 
dat zij absoluut bij de top van 
Nederland hoort. Aan het 
toernooi deden ook Belgische, 
Duitse en Deense spelers 
mee. Imke was in geen enkel 
onderdeel ‘geplaatst’, want de 
oudere meisjes van de nati
onale jeugd selectie werden 
boven haar ingeschat. Maar 
na twee dagen spelen bleek 
dat ze zowel in het enkelspel 
als in de mix het hoogste 
podium mocht beklimmen. 
In de finale enkelspel had ze 
een 3 setter nodig, voor de 
rest had ze alle partijen in 2 
sets gewonnen.

Maar liefst 18 weken speel
den de vele enthousiaste 
dr iebandenspelers  hun 
uit of thuiswedstrijd in de 
regio Kennemerland. Twee 

Tijdens de open dag worden 
clinics gegeven door een golf
professional en kan men ken
nis maken met alles wat er 
bij een golfbaan komt kijken: 

bleek op een aantal punten 
andere rempunten te heb
ben dan de rest van het veld. 
De Tarzanbocht was één van 
de bochten waar Keff het pro
beerde. In ronde vijf was het 
raak. Keff zette buitenom in 
de Tarzanbocht de aanval op. 
Naast elkaar ging het twee
tal richting de Gerlachbocht 
waar Keff opnieuw later 
remde. Doordat de lange 
Zandvoorter aan de buiten
kant van de Gerlachbocht 

Afgelopen Pasen is nog met 
een grote groep het bekende 
JOT toernooi in Antwerpen 
bezocht. Net als andere ja
ren doen hier echt spelers 
uit 20 landen aan mee. Om 
hier ver te komen moet je 
‘gewoon’ 3 dagen vol aan de 
bak. Imke deed nu in de mix 
en het dubbelspel mee in de 
U17 hoewel er nu voor haar 
geen finaleplaatsen waren 
weggelegd. In het singelspel 
ging ze kijken hoe ze ervoor 
stond in de U15, haar eigen 
leeftijdsklasse. Dit leverde 
haar wel een finale plek op, 
maar verloor ze de finale.

Oomsteeteams waren daar
in actief waarvan het eerste 
team uiteindelijk de kwart
finale bereikte. Aanvoerder 
Henk van der Linden is trots 

van grasmaaier tot restaurant. 
Jorrit Schmidt zal u wegwijs 
maken in de opzet van de 
gezondheidstrainingen voor 
de golfers. Deelname aan de 

autosport

darten

badminton

biljart

biljart

zat, verschafte hij zich 
een prima positie voor de 
Hugenholtzbocht, waarbij 
ineens De Groot aan de bui
tenkant kwam te zitten. De 
leiding stond de Zandvoorter 
niet meer af. 

In de tweede race startte 
Keff vanaf de eerste plaats. 
Alleen bij een ‘code 60’ in 
de beginfase van de race 
was het nog spannend, na 
een vroege crash in de Arie 
Luyendijkbocht. Hoewel De 
Groot in het begin van die 
race nog even aandrong, reed 
Keff ook in deze race naar een 
bekeken winst. Vooral het in
halen van de achterblijvers, 
die door dat vroege ongeval 
door het tweetal werden in
gehaald, verliep voor de drie
voudig BMW E30 kampioen 
een stuk soepeler. “Mijn ban
den waren wel op”, zei Keff 
na afloop. Het podium van 
de beide races was identiek. 
De Groot volgde als tweede 
en op de derde plaats was het 
twee keer Bas Nederlof.

Ook Gerard Klijn, spelend 
in de eredivisie DORA (Dart 
Organisatie Regio Amsterdam) 
en winnaar van de vorige edi
tie, was aanwezig. Makkelijk 
voor hem want hij woont in 
Nieuw Noord. Na ruim 3 uur 
darten in voorrondes, in een 
verliezers en winnaarsronde 
waren de namen van de uit
eindelijke winnaars bekend. 
Gerard Klijn werd opnieuw 1e, 
gevolgd door Ben van Roode 
op de tweede plaats, Maikel 
Fransen werd derde en Ronald 
Roele mocht de vierde prijs in 
ontvangst nemen. Een gezel
lig samenzijn sloot dit ener
verende toernooi af waarbij 
de winnaars een, weliswaar 
kleine, vergoeding als prijzen
geld kregen uitgereikt.

De Zandvoortse is natuurlijk 
al lang geen onbekende meer 
bij de jeugdselectie en wordt 
goed gevolgd. Dit jaar is voor 
het Nederland Jeugd Team 
U17 het 6 Nationstoernooi in 
Papendal van 25 tot en met 
28 april. Hiervoor is ze ook 
opgeroepen. 

De groep heeft een aantal 
sterke spelers die tweede
jaars U17 zijn en misschien 
kan het team een mooi 
prestatie gaan neerzetten. 
Zeker worden er wel wat 
individuelen prestaties ver
wacht van spelers die intern 
in Papendal wonen. Imke 
mag opnieuw haar steentje 
hieraan meedragen en zal 
dit natuurlijk met veel pas
sie en inzet gaan doen. De 
Zandvoortse Courant blijft 
haar volgen.

op zijn medespelers Jeroen 
v.d. Bos, Ton Hendriks, Maarten 
van Jaaren en Frits Minneboo. 
Met winst over twee kwartfi
nalepartijen tegen Bremmetje 
2 zijn zij zeker van een plaats 
in de halve finale op 10 mei in 
Haarlem. Weten zij daar ook 
gunstig te eindigen dan lonkt 
een plaats in de finale voor vier 
teams op 17 mei. Donderdag 25 
april zijn supporters van harte 
welkom bij de thuiswedstrijd 
in café Oomstee.

dag is kosteloos. Tevens zal er 
in het clubgebouw gelegen
heid zijn om de leeftijd van 
uw vaatstelsel te laten tes
ten. Meer informatie hierover 
vindt op www.vascucheck.nl.

De open dag van Open Golf 
Zandvoort is van 10.30 tot 
rond 15.00 uur. Het is een 
mooie gelegenheid om golf 
te leren kennen. 

Ard Keff in zijn BMW E30

Darters in actie tijdens toernooi in Sportcafé
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Groepen 8 Oranje Nassauschool over all de
beste tijdens schoolvoetbalkampioenschap

SV Zandvoort kan niet doordrukken

Zilver voor ijshockeysters 

Maatje te groot voor ZHC

Het afgelopen maandag en dinsdag gespeelde schoolvoet-
balkampioenschap is een prooi geworden voor de Oranje 
Nassauschool. Het meisjesteam werd keurig tweede en de 
jongens eisten de eerste plaats voor zich op.

SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag tegen de nummer 
twee van de ranglijst, HBOK, vooral in de tweede helft niet 
door kunnen doordrukken. En zoals de ongeschreven voet-
balwet aangeeft, als je zelf niet profiteert van de kansen 
dan doet de tegenstander dat wel. Zo geschiedde opnieuw, 
Zandvoort verloor met 1-2.

Het Nederlands Dames IJshockeyteam, waar onze jonge 
plaatsgenoot Britt Wortel deel van uitmaakt, heeft een 
prima prestatie neergelegd in het Franse Straatsburg. Ne-
derland werd in het wereldkampioenschap voor B-landen 
keurig tweede 

De Zandvoortse hockeydames waren afgelopen zondag 
duidelijk niet opgewassen tegen het vierde team van 
Strawberries uit Driehuis. Dat kwam ook in de eindstand 
tot uiting, Zandvoort ging met 6-1 terug naar huis.

Het werden twee dagen 
die klimatologisch volledig 
tegenovergesteld waren 
aan elkaar, waardoor de 
nieuwe organisatie besloot 
om een toernooiregel aan 
de weersomstandigheden 

Het lijkt alsof de selectie van 
trainer Pieter Keur niet altijd 
de motivatie kan opbrengen 
om tot het gaatje te gaan. 
Slechts een wedstrijd hebben 
de Zandvoortse supporters 
dat mogen beleven, dat was 
tegen AMVJ, dat op dat mo
ment de nummer 2 was. Het 

Alleen in de openingswed
strijd moest Nederland met 
42 buigen voor gastland 

In de eerste helft was het al 
binnen enkele minuten 30 
voor de dames van de thuis
club en ook de 4e ging er voor 
de rust nog in. “In de eerste 
helft was er geen goed samen
spel in de achterste linie en 
daardoor heeft Strawberries 
flink kunnen scoren. We had
den het moeilijk en gingen 
met bijna het gehele team 
verdedigen. Nadeel is dan 
dat zodra je een bal verovert, 

aan te passen. De tweede 
dag werd er gewisseld van 
speelhelft, wat normaal 
nooit wordt gedaan, omdat 
de straffe en koude wind 
precies in de lengterichting 
van de velden lag. 

werd toen op Duintjesveld 
51. Dat was op 2 maart, 
sindsdien heeft Zandvoort 
zeer wisselend gepresteerd.

Zaterdag startte Zandvoort 
redelijk sterk en kon zelfs, 
door een werkelijk prach
tig diagonaal schot van Boy 

Frankrijk. Vervolgens werd 
gewonnen van China (4
3), Kazachstan (42), Groot 
Brittannië (31) en Noord 
Korea (32). Met deze knap
pe prestatie mochten de 
Nederlandse dames de 
tweede plek op het podium 
betreden en de zilveren me
daille in ontvangst nemen. 
Frankrijk werd winnaar en 
promoveert naar de Adivisie, 
terwijl GrootBrittannië het 
volgend jaar een klasse lager 
gaat proberen.

schoolvoetbal

voetbal

Tijdens het toernooi werd er 
bij alle teams bepaald wie 
in het laatste onderdeel, 
de strijd om de Piet Keur 
beker, mocht deelnemen. 
Deze beker is dit jaar voor 
het eerst uitgereikt en is 
voor zowel het meisje als 
de jongen die het beste pe
nalty’s kan nemen. Het was 
de afsluiting van twee da
gen sportief gedrag voor de 
leerlingen van de groepen 
8 van de Zandvoortse ba
sisscholen. De bokaal voor 
het beste meisje ging naar 
Amy van der Meije van de 
Mariaschool en bij de jon
gens was Nick Westerop van 
de Hannie Schaftschool de 
beste.

Het toernooi liet zien dat 
voetbal toch niet bepaald 
een simpel spelletje is en 
dat er de nodige techni

Visser, op voorsprong komen. 
We schreven toen de 20e mi
nuut en nog geen minuut la
ter moesten de gasten verder 
met tien man, na een terech
te rode kaart wegens slaan. 
Zandvoort had ‘windje mee’ 
zou je zeggen, maar het te
gendeel was waar. De ‘klom
penboeren’ (HBOK betekent 
‘Het Begon Op Klompen’) 
kregen vleugels en de druk 
op het doel van de jarige 
Zandvoort keeper Boy de Vet 
werd almaar groter. 

Niet kort na het begin van 
de 2e helft, 51e minuut, kwa
men beide ploegen in even
wicht. Een strakke voorzet 
van de linkerkant kon door 
de Zandvoortse verdedi
ging, die in de eerste helft al 
Ronald Kaales met een bles
sure moest missen, worden 
verwerkt maar in tweede 
instantie had De Vet het na
kijken, 11. Een paar minuten 

adverteerders

Exprom
Haar
Het Plein
La Bonbonnière 
MMX Italiaans Restaurant
Onel Window Dressings 
ONS paviljoen 11
Pluspunt
Stichting Classic Concerts
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken  

Glaszettersbedrijf
Zorgbalans

Administratiekantoor 
K. Willemse

Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst  

Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Seniorenvereniging 

Zandvoort 
Dorsman Assurantiën

Alle voetbalteams van de groepen 8 van de Zandvoortse  
basisscholen bij elkaar

Een snoeihard schot van Boy Visser

Britt Wortel met de 2e prijs

sche zaken onder de knie 
gebracht moeten worden. 
Grote verschillen in sterkte 
waren dan ook zeker waar
neembaar. Uiteindelijk werd 
bij de meisjes de Hannie 
Schaftschool kampioen, met 
de Oranje Nassau op een 
mooie tweede plaats en als 
derde werd de Mariaschool 
genoteerd. De jongens van 
de Oranje Nassauschool 
werden kampioen, gevolgd 
door de Duinroosschool 
en de Hannie Schaftschool 
mocht de beker voor de der
de plaats meenemen. 

De Sportiviteitsprijs, die 
jaarlijks door de sportraad 
Zandvoort ter beschikking 
wordt gesteld en als zeer be
langrijk wordt beschouwd, 
was bij de meisjes voor de 
Mariaschool en bij de jon
gens voor de Nicolaasschool.

later was een sterk aanval
lend Zandvoort niet in staat 
om de HBOK doelman te ver
slaan. Vijf hele grote kansen 
op rij waren niet genoeg om 
Zandvoort op een, op dat mo
ment terechte, voorsprong te 
zetten. Toen tot overmaat van 
ramp in de 71e minuut de 12 
viel, was het voor Zandvoort 
einde oefening.

Komende zaterdag speelt 
SV Zandvoort om 14.30 
uur uit bij Monnickendam, 
dat afgelopen weekend bij 
Aalsmeer met 53 moest 
buigen. Monnickendam 
staat één plaats lager dan 
SV Zandvoort, met 2 pun
ten minder, op de 8e plaats. 
Overige uitslagen 2e klasse A: 
AFC – NFC: 50; Opperdoes – 
OSV: 03; AMVJ – WVHEDW: 
13 en DVVA – Overbos: 23 
en de wedstrijd Haarlem/
Kennemerland – ZOB ein
digde in 01.

er weinig kracht naar voren 
is omdat de afstand dan te 
groot wordt”, zei aanvoerster 
Nathalie Huisman na afloop.

In de tweede helft ging het 
beter, zowel het samenspel 
als de passing was een stuk 
beter verzorgd. “Conclusie 
is dat de meiden van Straw
berries gewoon een maatje te 
groot voor ons waren”, aldus 
Huisman. 

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 
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www.zandvoortsecourant.nl
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Maandag 29 april en dinsdag 30 april  
is het gemeentehuis gesloten  

vanwege de  
festiviteiten rond Koningsdag.

Gemeente Zandvoort

Het DNA-profiel voor Zandvoort is onlangs gepresen-
teerd in een 235 pagina’s tellend rapport. Zandvoort zou 
actief, chaotisch, goedkoop, kleurrijk en gezellig zijn,  
zo luiden de conclusies. 

Het DNA van Zandvoort

In het identiteitsprofiel van 
Zandvoort komen o.a. de 
termen: ‘Hart op de tong’, 
‘Leven in de Brouwerij’, 
‘Lullen en toch poetsen’, 
‘Contrastrijk’ en ‘Sportief’ 
naar voren. In het rapport 
wordt het als volgt toege-
licht: ‘Mensen in Zandvoort 
zijn betrokken en willen 
graag allemaal gehoord 
worden. Ze willen het ech-
ter ook allemaal graag op 
hun eigen manier doen en 
hebben niet zomaar ver-
trouwen in een proces/
persoon/instantie/organi-
satie. Commentaar op an-
deren wordt makkelijk en 
regelmatig ongefundeerd 
geuit zonder zich te ver-
plaatsen in het perspectief 
van de ander. Deze houding 
maakt samenwerkingen 
wel complex. Er worden 
geen échte keuzes gemaakt 
in Zandvoort. Niemand zegt 
vol overtuiging “ROOD!” 
zonder er meteen achteraan 
te zeggen: “Maar natuurlijk 
willen we ook groen, geel 
en blauw want die men-

Zeven Zandvoortse fotografen waren door de gemeente Zandvoort uitgenodigd om 
de deuren en ramen van het voormalige pand van uitgaansgelegenheid Scandals aan 
het Kerkplein te voorzien van een fotocollage. De fotografen tonen op professionele 
wijze hun visie hoe zij Zandvoort aan Zee door hun camera zien. Het pand, en daarmee 
ook het Kerkplein, krijgt met deze tijdelijke oplossing een fris en kleurrijk aanzien.

door Nel Kerkman

Met de enthousiaste inzet 
van de gemeentelijke be-
drijfscontactfunctionaris 
Hilly Jansen wil de gemeente 
leegstand en verpaupering 
van bedrijfspanden in het 
centrum tegengaan. Hoewel 
de gemeente daar niet tussen 
kan gaan zitten, wordt er alles 
aan gedaan om het centrum 
zo aantrekkelijk mogelijk te 

maken en de kwaliteit en de 
uitstraling te verbeteren. Om 
dit project tot een succes te 
maken is het nodig dat ma-
kelaars, eigenaren en onder-
nemers meedoen. Zij worden 
gevraagd om hun lege etala-
ges voor korte of langere tijd 
ter beschikking te stellen. In 
de Kerkstraat hebben kunste-
naars van BKZ reeds een eta-
lage mogen verzorgen. Met 
toestemming van de eigenaar 
van het voormalige Scandals 
werd het pand verfraaid met 
de zeven fotocollages. De 
werkzaamheden werden vrij-
willig en zonder vergoeding 
door betrokkenen uitgevoerd. 

De fotografen hebben ie-
der uit zijn/haar collectie 
een mooie keuze gemaakt. 
De enige vrouw in het ge-
zelschap, Irma de Jong-van 
Middelkoop, maakte een mix 
van Zandvoortse gebouwen, 
huizen en straatjes. Robin 
Gansner, Joop van Nes jr., 
Onno van Middelkoop, Udo 

Geisler, Nico Stammis en 
Rob Bossink kozen meer voor 
(sport)evenementen, strand, 
mensen en natuur; de een 
doet voor de ander beslist 
niet onder. De banier met 
de tekst ‘Visie van fotogra-
fen uit Zandvoort aan Zee’ 
werd door Mario Boelé van 
Sailfish gemaakt en aan de 
gevel bevestigd. De onthul-
ling en opening op het druk 
bezochte Kerkplein, waar 
even later ook de aardap-
pelschilwedstrijd zou begin-
nen, werd door middel van 
een korte toespraak gedaan 
door ‘onze’ Jan Lammers sa-
men met wethouder Belinda 
Göransson. 

Nu maar afwachten of er 
meer ondernemers dit project 
om Zandvoort mooier te ma-
ken gaan omarmen. Mocht 
u interesse hebben voor dit 
sympathieke project neem 
dan voor meer informatie 
contact op met Hilly Jansen 
06-13427671.

Kerkplein fleurt op door fotocollages

sen willen we niet kwijt”. 
Zandvoort vaart wel bij het 
meedeinen op de wensen 
en grillen van de massa. 
Grote keuzes blijken vaak 
niet (lang) succesvol’.

Identificatie  
kustplaatsen
De provincie Noord-Holland 
en de Noord-Hollandse 
kustgemeenten kijken naar 
de ruimtelijke inrichting 
en het versterken van de 
economische concurrentie-
kracht. De identiteit van de 
badplaatsen wordt daarbij 
als uitgangspunt geno-
men. Deze identiteit wordt 
opgehaald via een zoge-
heten DNA-traject. In dat 
traject leveren willekeurige 
burgers commentaar op al-
lerlei soorten gegevens en 
foto’s, die bij hun badplaats 
zouden passen. De gege-
vens die hieruit naar voren 
komen worden door de pro-
vincie omgezet in een DNA 
profiel, met als doel meer di-
versiteit en kwaliteit te kwe-
ken van de kustplaatsen. 

Kartcursus 
start weer!

www.silverstone.nl

DNA vastgesteld

‘Ja hoor, 
Zandvoort is zo  

schuldig als wat’

De Mannetjes

Samen sterker. 
Dat is het 
idee van 
coöperatief 
bankieren.

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

SEA OPTIEK declareert 
(indien gewenst) voortaan 

uw ziektekostenvergoeding 
rechtstreeks!! Uw vergoeding 

wordt dan direct van uw 
factuur afgetrokken en zo kan 

het zijn dat u (bijna) niets 
hoeft te betalen voor uw 

nieuwe bril, glazen of lenzen!
Laat ook uw vergoeding door 

ons nakijken en profiteer!

Een van de initiatieven die worden genomen om het treurige aanblik te verfraaien
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waterstanden

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

april/mei
25
26
27
28
29
30
1
2

03.51
-
-
-
-
-
-
-

12.04
00.30
00.44
01.36
02.04
02.55
03.46
04.46

16.07
04.29
0 5 . 1 1
0 5. 5 1
06.36
0 7. 2 1
0 8 .1 1
09.14

-
1 2 . 5 0
1 3 . 0 5
1 3 . 4 5
14.24
1 5. 2 0
16.05
1 7. 2 0

-
16.47
1 7 . 3 1
1 8 . 1 7
19.06
1 9. 5 5
20.55
22.05

Zandvoort bedankt
voor de grote belangstelling 

bij de uitvaart van onze vriend 

Willem van Jaarsveld

familieberichten

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.

Lauwwarme gerookte paling in het groen
of

Serranoham met meloen
❖

Kalfsoester 
met een jus van kastanjechampignons

of
Zeebaarsfilet met kreeftensaus

❖

Dame blanche 

17-11-2011    17-04-2013

IVAN

17 maanden stil verdriet,
niemand die mijn tranen ziet.
Je niet meer voelen, ruiken, horen,
maar nog altijd met elkaar verbonden.
Het valt me zwaar, het doet zo’n zeer,
ik mis je elke dag een beetje meer.

Gouden Huwelijk 
Gerrie en Astrid 
Kraaijenoord
Op 26 april 2013 al 

*50* 
jaar getrouwd?!

Van Harte 
Gefeliciteerd,
Kinderen en 
Kleinkinderen

Gerrie en Astrid Kraaijenoord, 
dat verdient GOUD!

Spotlight

 Met koninginnedag zijn wij de gehele dag geopend!

De oranjebitter staat klaar!

www.clubnautique.nl           
          Telefoon   023 57 157 07 
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…zal ik de Koninginnedagen 
op 30 april missen. Elk jaar 
ging de vlag uit voor de viering 
van Koninginnedag én voor 
mijn kleinzoon Koen. Hij is op 
Koninginnedag 2007 geboren. 
We vierden zelfs in 2009 zijn 
verjaardag op Kreta, met de 
meegenomen driekleur, ballon-
nen en oranje slingers. Alleen 
had deze viering een abrupt 
einde met de vreselijke aanslag 
in Apeldoorn waar 8 mensen 
de dood vonden. Dus voor Koen 
vlaggen we nog één keer. Leve 
Koen, hoera!

Als ik de wekelijkse reclame-
folders bekijk, neemt de oranje 
hype steeds grotere vormen aan. 
De negerzoenen zijn veranderd 
in koningszoenen, de gehaktbal-
len, tompouces, hamburgers en 
alle andere etenswaren worden 
aangeprezen als overheerlijke 
vorstelijke oranjelekkernijen. 
Bij een pak inlegkruisjes krijg je 
gratis een Willem en Maxima 
vlag. Je zou ze alleen daarvoor 
al gaan kopen. Je oksels blijven 
koninklijk droog bij gebruik van 
dat ene merk en wie wil er niet 
een vorstelijke korting? Of stof-
vrij met een schoonmaaklakei. 
Ondertussen is het Koningslied 
verguisd en heeft de maker John 
Ewbank de stekker uit het lied 
getrokken. Nederland op zijn 
smalst. Dan zingen we toch 
doodgewoon het Wilhelmus 
of Oranje boven? Daar is toch 
niks mee? Er zijn al genoeg 
mensen die bij het volkslied 
staan te playbacken! De tijd 
dat schoolkinderen verplicht de 
vaderlandse liederen leerden is 
allang voorbij!

In 2014 wordt de Oranjeviering 
op 27 april voortgezet. Dank u lie-
ve Koning met deze verandering 
want in dat jaar gaat nog één 
keer de vlag uit voor een ander 
kleinkind. Omdat 27 april op zon-
dag valt is het Oranjefeest een 
dag naar voren geschoven. Dan 
wordt onze kleindochter Steffie 
15 jaar. Dus beste Willem, vooruit, 
nog één keer een viering 
samen als hoge uitzonde-
ring. Maar daarna moet u 
het echt alleen gaan doen. 
Ik blijf niet aan de gang! N

el
 K

er
km
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Volgens mij…

26	 Friday	Night	Out	-	met De 3 J’s. 
 Holland Casino Zandvoort, aanvang 21.00 uur

26		Smartlappen	en	levensliederen	zingen	-	
	 Café Koper, aanvang 21.00 uur

27	 Reddingbootdag	-	Open dag KNRM station 
 Zandvoort. Boothuis Thorbeckestraat 6, 10.00-16.00 uur

27		Dance	Classics	en	Karaoke	-	Café Oomstee, 
 aanvang 21.00 uur

28		American	Sunday	-	Circuit Park Zandvoort

28		Zee-evenement	IVN	-	Strand, ter hoogte van het 
 Jutters mu-ZEE-um. 12.00-16.00 uur

29		Koninginnenacht	-	Laurel & Hardy en De Lamstrael, 
 aanvang 21.00 uur

30		Koninginnedag	-	Vrijmarkt (tot 14.00 uur) en 
 kinderspelen (11.00-15.00 uur) in het centrum

^ april	_ april a	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
25 april t/m 01 mei

ZAMBEZIA, DE VERBORGEN VOGELSTAD (3D/NL)
ZA-ZO-MA-DI-WO om 12.45 u.

DE CROODS (3D/NL)
ZA-ZO-MA-DI-WO om 14.30 u. 

BOBBY EN DE GEESTENJAGERS (NL)
ZA-ZO-MA-DI-WO om 16.30 u. 

VERLIEFD OP IBIZA
DO t/m ZA om 19.00 u.

SILVER LINGINGS PLAYBOOK
ZO t/m DI om 19.00 u.

ARBITRAGE
DO t/m DI om 21.30 u.

FILMCLUB:
LINCOLN
WO om 19.30 u. 
 

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Verenigingen boos over parkeerbeleid

Seniorenvereniging teleurgesteld in
bezuinigingen Zandvoortse politiek

Auto met 4 inzittenden slaat over de kop

Naast het APRZ hebben ook de Vent- en Standhouder  
Vereniging Zandvoort en de Strandventers Zandvoort 
zich gemengd in de discussie die al jaren in Zandvoort  
gevoerd wordt vanwege het parkeerbeleid. Namens beide 
belangenverenigingen voert Arlan Berg, als voorzitter,  
het woord.

De Seniorenvereniging Zandvoort (DSVZ) is boos op de 
Zandvoortse politiek. De nieuwe vereniging vindt het te-
leurstellend dat zij de kans om een vuist te maken tegen 
Den Haag, in verband met de korting op de huishoudelijke 
hulp via de WMO, niet heeft aangegrepen. Zij willen dat 
Zandvoort binnenkort tijdens het congres van de Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten, zijn stem wel laat horen.

Afgelopen zondagavond is een auto over de kop geslagen 
op de Zeeweg. De vier inzittenden reden na afloop van een 
strandfeest in Bloemendaal terug naar huis, toen de be-
stuurder van de weg raakte, de auto over de kop sloeg en 
ondersteboven op het fietspad terecht kwam. 

Berg is eigenaar van viskraam 
Kroon Vis op de Boulevard 
Barnaart en vindt dat 
Zandvoort een toeristenon-
vriendelijk parkeerbeleid 
voert: “Als ondernemer hou je 
je hart vast. We hebben al last 
van het winkelen via internet 
en dat er in de winter niet 
meer gratis geparkeerd mag 
worden op de boulevards. Dit 
komt daar bovenop. Ik vraag 
me af of mensen nog wel 
komen als de zon niet echt 
schijnt.’’

De Zandvoortse gemeente-
raad had twee weken gele-
den de gelegenheid om een 
amendement van het CDA 
aan te nemen tegen de bezui-
nigingen. Toen waren echter 
maar zes raadsleden voor het 
amendement: het CDA, GBZ, 
SZ en raadslid Carl Simons 
(OPZ). Zij hadden in de ogen 
van DSVZ het lef om tegen 
het voorstel van het college 
te stemmen. “Ik vind het raar 
dat van de Ouderenpartij 
Zandvoort alleen fractievoor-

Diverse hulpdiensten ver-
leenden ter plaatse eerste 
hulp, waarna alle inzitten-

Het APRZ maakt zich al ruim 
een jaar hard voor een goed 
parkeerbeleid in de bad-
plaats. Zij hadden liever ge-
zien dat de gemeente een 
onderzoek had gehouden 
onder de inwoners van de di-
verse wijken, zodat bewoners 
hun wensen kenbaar kon-
den maken. “Ondanks 2400 
handtekeningen en vele ge-
sprekken met de gemeente 
is en wordt er niet naar ons 
geluisterd. We moeten aan 
de toeristen denken en de 

zitter Simons het hiermee 
eens was. De andere twee le-
den, Bruno Bouberg Wilson 
en Dick Suttorp, stemden te-
gen. Het gaat hier om de on-
derste laag van de bevolking, 
de ouderen. Als de regering 
nou eens aan de bovenkant 
zou gaan bezuinigen, dan 
zou dat veel eerlijker zijn ge-
weest”, zegt Fred Kroonsberg, 
de voorzitter van DSVZ. “Het 
komt nu op de schouders van 
een zwakke bevolkingsgroep 
neer. De bezuinigingen, die 

den naar een ziekenhuis 
zijn gebracht. De Zeeweg 
was richting Zandvoort uit 

Zandvoorters die leven van 
het toerisme. Bezoekers van 
Zandvoort kunnen nergens 
normaal parkeren. Ze moeten 
hun auto helemaal aan het 
eind van Zandvoort zetten. 
Vroeger konden ze overal par-
keren, dat loste zich vanzelf 
op. Sommige wijken zijn wel 
geholpen met het parkeer-
beleid, maar in andere wij-
ken staan de parkeerplekken 
leeg. Het is zo verwarrend”, 
aldus Teresa Mok, woord-
voerder van het APRZ, die niet 
van plan is om bij de pakken 
neer te zitten. “We gaan door 
en gaan naar de informatie-
avonden die gepland gaan 
worden. Maar wat ons be-
treft zijn de gesprekken met 
de gemeente klaar. Het is de 
arrogantie ten top.”

kunnen oplopen tot maar 
liefst 75%, kunnen voor de 
senioren een grote aanslag 
betekenen op het welzijn. 
Ook zullen er ontslagen gaan 
vallen in de thuiszorg”, zegt 
de ‘ombudsman’ van DSVZ, 
Nico Assendelft.

Zij willen dan ook dat alle 
ouderen die lid zijn en die te 
maken gaan krijgen met deze 
bezuiniging, zich melden bij 
het secretariaat van DSVZ 
via de website www.senio-
renvereniging-zandvoort.nl 
of via tel. 5712215. “Dan kun-
nen we per persoon bezwaar 
maken bij de gemeente”, vult 
Assendelft aan. “Volgens ons 
is er in onze gemeenschap 
nog best wat te winnen, 
maar dat vraagt wel tijd”, 
sluit Kroonsberg af.

nog enkele uren afgeslo-
ten voor onderzoek. Het is  
voor de tweede keer in  
korte tijd dat er een auto 
over de kop slaat op de 
Zeeweg. In februari was 
ook al een auto over de kop  
geslagen, waarbij de be-
stuurder zwaar gewond 
raakte.
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burgerlijke stand
13 april - 19 april 2013

Geboren:
Jason Djairaadj, zoon van: Bhaggoe, Ashwien en: Bandhoe, 
Chandenie

Ondertrouwd:
Goossens, Martin en: Espino, Romeo Estrada
Koops, Terence Erwin en : Platell, Margé Beatrix Joan

Overleden:
Schmitz, geb. Joritzaar, Elisabeth, oud 89 jaar
Verschoor, geb. Weber, Cornelia, oud 82 jaar
Nihot, Casper, oud 86 jaar

Protestantse gem. Zandvoort 
10.00 uur Mevr. ds. H.F. Meulink uit Amsterdam
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur diaken J. Belt
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor L. Rave

Evangelische Gemeente 
"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

Voor meer informatie en/of aanmelding
023. 57.40.330

www.pluspuntzandvoort.nl 
www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

De Plusdienst
Heeft u hulp nodig? Dan staat de Plusdienst voor u klaar 
en gaat op zoek naar een passende oplossing!  
Iedereen die vrijwillige hulp nodig heeft kan in principe 
bij ons terecht. De Plusdienst is er voor alle inwoners van 
Zandvoort en hun mantelzorgers die steun nodig hebben. 
Aanvragen via de Plusdienst tel. 5717373

Belbus
Als u 55 jaar of ouder bent, kunt u maandag t/m zaterdag 
gebruik maken van de Belbus. 
Kosten € 0,75 per enkele rit. Telefonisch aanvragen 5717373

De Eetclub
De "Eetclub” is een mogelijkheid voor 55-plussers om  
gezamenlijk de warme maaltijd te gebruiken. Naast lekker 
eten staat de gezelligheid centraal. Iedereen die geen zin 
heeft of niet in staat is om te koken, of die het gezelliger 
vindt om samen te eten is van harte welkom. De maaltijd 
wordt uitgeserveerd door vrijwilligers van Pluspunt onder 
begeleiding van een beroepskracht. De Eetclub vindt plaats 
op: dinsdag en donderdag van 12.00 tot 13.30 uur.  
Er is keuze uit een A of B menu. Menu C is het vegetarische 
menu. De kosten van het 3-gangen menu bedragen € 7,50.
Reservering uiterlijk maandag voor 11.00 uur bellen als  
u dinsdags wilt komen, of af wilt bellen, en woensdag voor 
11.00 uur als u donderdag wilt komen, of af wilt bellen

Koken voor kinderen
Vind jij het leuk om met je handen bezig te zijn?  
En om verschillende heerlijke en gekke hapjes uit allerlei landen 
te maken?  
Bijvoorbeeld een pizza met het gezicht van een clown!  
Of een heerlijke fruit mix waar je alleen maar van kan dromen!
Dat kan.. 
Puspunt organiseert koken voor kinderen, waar jij met 
andere kinderen een leuke en gezellige middag beleeft en je 
leert lekker koken.
Woensdag 15 mei t/m 29 april mei
13:30 -15:30 uur 
minimaal 7 jaar
€20,- voor 3 lessen

Lezing over verschillende 
vrouwenkwalen 
Bekkenbodeminstabiliteit, niet-zwanger kunnen worden. 
Postnatale/Postpartum Depressie, incontinentie, baarmoe-
derverzakkingen. In een uur durende Prezi Presentatie legt 
Mariëtte van Werven in het kort uit wat de lichamelijke 
oorzaak van deze vrouwenkwalen kunnen zijn. Een verhelde-
rende andere kijk op dergelijke lastige kwalen.
Woensdag 15 mei van 10.00 tot 11.00 uur  
Pluspunt Zandvoort
Inloop vanaf 09.45 uur, u betaalt alleen de koffie en thee.
Telefonisch aanmelden of via cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

Lezing over Hoofdluis, 
Allergie en Eczeem
Hoe komt het dat deze kwalen zo hardnekkig zijn?
Op deze vragen geeft Mariëtte van Werven een antwoord.
In een uur durende Prezi-presentatie laat zij zien waar en 
hoe mogelijke lichamelijke oorzaken te vinden zijn.
Op donderdagavond 16 mei van 20.00-21.00 uur 
in Pluspunt Zandvoort.
U betaalt enkel voor de koffie en thee.
Telefonisch aanmelden of via cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

Weekactie bij * 

Bistro Nostalgie
Driegangenmenu van 

Adana Kebab of Pirzola (koteletjes) 
van € 23,50 voor € 18,50 **

*De aanbieding is geldig vanaf 25 april t/m 1 mei 
**Zolang de voorraad strekt

Openingstijden: Onze keuken is geopend van 16:00 tot 23:00 
Voor reserveringen kunt u ons bereiken op: 06 42 14 12 84.

Bistro Nostalgie - Zeestraat 26 - 2042 LC Zandvoort

Ze zijn er weer
de eenjarige zomerplanten,
in de kwaliteit die u van ons

gewend bent.

Maar ons advies blijft:
plant verstandig,

denk aan de IJsheiligen!

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8 | Tel. 5712252 
info@grandcafexl.nl

Met trots presenteren wij 
onze nieuwe menukaart

Ook nieuw is het
Drie gangen keuzemenu 

voor slechts € 22,95

Slibtong liefhebbers opgelet:
voor het Vischloopers menu 

kunt u nog 3 woensdagen terecht

Tot snel in Grand café XL!

Grand Cafe   X L
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

voor het personeel dat in 
dienst is geweest of dat 
nog steeds is. De nadruk 
ligt op het hernieuwen van 
oude contacten. De ont-
moeting vindt van 13.30 
tot 17.30 uur plaats in de 
remise van de gemeente, 
Kamerlingh Onnesstraat 
20. Bij voldoende belang-
stelling zullen er in de och-
tend nog andere activitei-
ten worden georganiseerd. 
Alle (oud)medewerkers die 
willen komen worden ver-
zocht zich in te schrijven 
via de website www.reu-
niegemeentezandvoort .
nl. Per post kan ook. Schrijf 
een briefje naar: Reünie 
personeel Zandvoort, post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Contact opnemen kan per 
e-mail: reunie@zandvoort.
nl of via tel. 5740425 (tijdens 
kantooruren). 

Zee-evenement IVN

In samenwerking met het 
Juttersmu-ZEE-um organi-
seert IVN Zuid Kennemer-
land op zondag 28 april 
van 12.00 tot 16.00 uur 
een gezellig en leerzaam 
zee-evenement voor jong 
en oud. Op het strand tus-
sen strandpaviljoens 9 en 
10 kan iedereen meedoen 
aan de ‘jutseltafel’, vissen 
met een kor en een puz-
zeltocht met quiz. Er wordt 
vertelt over zee- en strand-
vondsten en wat er wordt 
bedoeld met ‘plastic soep’. 
In het Juttersmu-ZEE-um 
is een schelpenkenner aan-
wezig die alles kan vertellen 
over de gevonden schelpen 
en er zijn diverse soorten 
zand uit verre landen te be-
kijken. Iedereen is welkom, 
de toegang is gratis.

Unieke ontmoeting

Oud-Zandvoorters Ruud 
Bisenberger en Jan H. 
Balledux, alletwee wonen-
de in Canada, kwamen via 
de Facebookpagina ‘Je mag 
je Zandvoorter voelen als…’ 
tot de ontdekking dat ze niet 
zover van elkaar vandaan 
wonen. Ze maakten een af-
spraak en binnen 10 minu-
ten stond Ruud, samen met 
zijn vrouw Thea, voor de deur 
bij Jan en Pauline Balledux. 
Het werd een gezellig mid-
dagje bijkletsen over het 
Zandvoortse leven van wel-
eer. Er zal beslist een vervolg-
afspraak gemaakt zijn.

Bij de zwijnen af

In de Haarlemmerstraat 
loopt regelmatig een var-
kentje parmantig over de 
stoep. In het begin snapte 
niemand waar het beestje 
vandaan kwam maar inmid-
dels is zijn baasje bekend. 
Het reislustige varkentje 
werd een week terug weer 
gesignaleerd en omdat men 
bang was dat het de weg 
overstak werd de politie 
gebeld. ‘Porky’ was niets-
vermoedend aan een vers 
plantje in een tuin begon-
nen toen hij gesnapt werd. 
Met man en macht werd 
hij in bedwang gehouden 
en als protest schreeuwde 
hij als een speenvarken. 
De gealarmeerde dieren-
ambulance leverde Porky 
keurig bij het Dierentehuis 
Kennemerland af. Na een 

Koninginnedag komt er weer aan! Velen hebben een plezierige dag door het 
verkopen van spulletjes op de vrijmarkt. Ze kunnen het extra gezellig maken door 
hun verkoopplekje schoon achter te laten en afval in een doos of zak te verzamelen 
voor de ophaaldienst die na afloop de boel opruimt. 

Soms blijven er spullen over die nog bruikbaar zijn. Die kunt u naar de kring-
loopwinkel brengen. Heeft u aan het einde van dag kleine elektrische apparaten 
-zelfs stuk of beschadigd- of spaarlampen over? Lever ze dan op 1, 2 of 3 mei in 
op de Remise (Kamerlingh Onnesstraat 20). Voor snelle inleveraars ligt er een 
tas klaar en onder alle inzenders worden gratis toegangskaarten verloot voor 
avonturenpark Hellendoorn.

Kijk voor meer info op www.wecycle.nl.

Gezellige Koninginnedag toegewenst!

ZANDVOORT SCHOON!? 
KONINKLIJKE OPBRENGSTEN EN VORSTELIJKE BELONINGEN…

poosje had men de eigenaar 
getraceerd die het varkentje 
weer mee naar huis nam. 
Ach, het is weer eens wat 
anders dan herten over de 
stoep! 

Alzheimer Café 
Zandvoort
Het thema van het Alzheimer 
café op 1 mei is ‘Wat gebeurt 
er bij dementie in je herse-
nen?’ Dementie wordt ver-
oorzaakt door een ziekte 
van de hersenen. Maar het 
maakt veel verschil waar de 
aandoening in de hersenen 
is gelokaliseerd. Zowel voor 
het verloop van de ziekte als 
de aard van de verschijnse-
len. Over dit thema spreekt 
Ellen Ruijer. Zij is een ervaren 
psychologe die dagelijks om-
gaat met mensen met de-
mentie. Het café is van 19.30 
en tot 21.30 uur in Pluspunt, 
deur open vanaf 19.00 uur. 
Bus 81 stopt voor de deur. 
Informatie over Belbus en 
vrijwilligers via Pluspunt,  
tel. 5717373.

Wecycle
De rommelmarkt op Koning-
inne dag is voor veel men-
sen het moment om ge-
bruikte spullen te verkopen. 
Onverkochte elektrische 
apparaten belanden daarna 
vaak in de vuilnisbak. Per 
jaar wordt 35 miljoen kilo 
aan met name kleine appa-
raten en spaarlampen weg-
gegooid. Zonde, want dan 
kunnen ze niet gerecycled 
worden. Door recycling wor-
den grondstoffen behouden 
en schadelijke stoffen komen 
niet in de natuur terecht. 256 
Nederlandse gemeenten, 
waaronder ook Zandvoort, 
doen aan deze campagne 
mee. Op de rommelmarkt op 
30 april staat een container 
om de elektrische apparaten 
af te leveren. 

Reünie gemeente 
Op zaterdag 21 september 
2013 organiseert gemeen-
te Zandvoort een reünie 

Gemeente Zandvoort

Deelnemers waren fanatiek aan het schillen

Aardappelschillen voor Nieuw Unicum

Woonservice sluit balie

Het tweede Open Zandvoorts Kampioenschap Aardappel-
schillen was opnieuw een geslaagd evenement. Bijna 70 
deelnemers deden een poging om in 10 minuten tijd zoveel 
mogelijk bonken, grote patataardappelen, van hun schil 
te ontdoen. Dat deden zij om geld in te zamelen voor het 
goede doel: een fietslabyrint voor Nieuw Unicum.

De balie van Woonservice gaat per 1 mei aanstaande dicht. 
Woningzoekenden kunnen de service alleen nog telefo-
nisch of via de website www.mijnwoonservice.nl bereiken. 

Het evenement werd 0m 
14.00 uur gestart door de 
ambassadeur van de stich-
ting Vrienden van Nieuw 
Unicum, oud-plaatsgenoot 
Jan Lammers. Lammers moest 
als openingshandeling een 
aardappel schillen. Zodra deze 
geschild was konden de deel-
nemers, waaronder gasten 
uit Schin op Geul (Limburg) 
en Duitsland en een aantal 
BZ’ers, van start gaan. 

Woonservice brengt het 
woningaanbod in de sociale 
huursector van de woon-
corporaties en woning-
zoekenden in de gemeen-
ten Haar lem, Heem stede, 
Bloemen daal, Zand voort en 

Vrienden van Nieuw Unicum 
was het goede doel dat aan 
dit kampioenschap was 
gekoppeld, de hele mid-
dag werd er gecollecteerd 
op het Kerkplein. Toen de 
kruiddampen waren opge-
trokken, en een groot deel 
van het Kerkplein onder de 
aardappelschillen lag, kon 
de balans opgemaakt wor-
den. Peter van Sluisdam 
werd de winnaar, hij bleek 

Haar lemmer liede & Spaarn-
woude samen. Woonservice 
is vanaf 1 mei elke werkdag 
tussen 08.00 en 17.00 uur 
bereikbaar via tel. 0900-
0400800 (10 cent per mi-
nuut). 

8,09 kilogram aan aardap-
pelen geschild te hebben. 
Hij bleef daarmee A. Letsz 
(7,87 kg) en Yvonne van 
Breemen (6,92 kg) net voor. 
Na afloop werd een uur lang 
gratis patat uitgedeeld bij 
snackbar Het Plein, de orga-
nisator van het evenement. 
Mede-eigenaar Alex Slag 
meldde dat er volgend jaar 
weer een Open Zandvoorts 
Kampioen schap Aard appel -
schillen zal worden georga-
niseerd. Vermeldenswaardig 
is nog dat de Zandvoortse 
afdeling van het Rode Kruis 
de handen vol had om deel-
nemers, die in hun vingers 
hadden gesneden, van een 
pleister te voorzien.

Stichting Vrienden van 
Nieuw Unicum haalde een 
mooi bedrag op als start 
voor de aanschaf van een 
fietslabyrint. Dat is een ap-
paraat waarmee de cliënten 
van Nieuw Unicum tijdens 
het fietsen in de fysiothera-
pieruimte virtueel een fiets-
tocht kunnen maken en niet 
naar buiten hoeven. 

Woningzoekenden kunnen 
zich inschrijven, het woning-
aanbod bekijken, reageren 
en de uitslag vinden op de 
website van Woonservice. 
Voor mensen die (nog) niet 
over een internet beschikken 
blijven de reactielijn 0900-
1122369 en de resultatenlijn 
0900-1122368 (beide 50 cent 
per minuut) bestaan. 



Algemeen programma Koninginnedag 2013

www.koninginnedagzandvoort.nl

Hang de vlag uit en win een taart!
Wint u op deze laatste Koninginnedag een van de 20 heerlijke 
taarten? Zorg er voor dat heel Zandvoort feestelijk is en hang  
’s ochtends vroeg de vlag al uit. Na zonsopgang rijden mensen 
van onze organisatie door Zandvoort om te kijken of u de vlag 
heeft uithangen. Misschien hoort u wel tot de 20 gelukkige adres-
sen die beloond worden met een taart! 

Rommelmarkt
Ook dit jaar is er natuurlijk weer de traditionele rommelmarkt, van 
heel vroeg tot 14.00 uur, op de Prinsesseweg en L. Davidsstraat. 
Alle kramen zijn inmiddels verhuurd, maar er is voldoende ruimte 
voor iedereen die een plekje zoekt. Rommelmarkt is toegestaan op 
de gehele L. Davidsstraat en op de Prinsesseweg. Buiten dit terrein 
wordt geen rommelmarkt toegestaan. 

Tot 07.00 uur kunnen marktkraamhouders vanaf de Koninginne-
weg met de auto het marktterrein op. Vanaf het Raadhuisplein 
kunnen verkopers voor de vrijmarkt het terrein op. Na 07.00 uur 
zijn auto’s op het marktterrein niet meer toegestaan.

Plant Koningslinde
Sinds het ontstaan van het Nederlandse Koningshuis is het traditie 
om bij een troonswisseling een Koningslinde te planten, meestal 
met een mooi sierhek eromheen. Op 30 april om 12.00 uur is de 
onthulling van de Koningslinde en sierhek van de Zandvoortse 
kunstenares Margot Berkman op de hoek van de Nicolaas Beets-
laan en de Van Lennepweg.

Speelgoed over na de rommelmarkt?
Geen zin om alles weer mee naar huis te nemen? Kom het bren-
gen op het schoolplein van de Mariaschool. Speelgoedvijver is 
30 april van 11.30 uur tot 14.30 uur aanwezig.
Speelgoedvijver verzamelt speelgoed voor kinderen die geen of 
bijna nooit speelgoed krijgen. Een blij gezicht 
van een kind, daar doen we het voor.

Voor meer informatie over onze 
inzameling (ook na Koninginnedag) en
over hoe speelgoed op te halen, 
kijk op www.speelgoedvijver.nl of 
email speelgoedvijver@gmail.com.

30 april:
Taartenwedstrijd
Rond zonsopgang
Hang de vlag uit en win een taart!
 
Rommelmarkt
Van heel vroeg tot 14.00 uur- Prinsesseweg
 
Kinderspelen (jeugd van 2 t/m 15 jr)
11.00 - 15.00 uur- Gasthuisplein, Swaluëstraat
Inschrijven vanaf 10.30 uur voor Café Neuf

Plant Koningslinde
12.00 uur- Hoek Nicolaas Beetslaan - Van Lennepweg

Muziek bij de horeca
Vanaf 14.00 uur - Centrum

5 mei:
Vossenjacht
10.30 uur - Kerkplein
Vanaf 10.30 uur start op het Kerkplein een spannende  
Vossenjacht door het centrum van Zandvoort. Dit jaar 
is het thema ‘Beroepen’. Starten kan tussen 10.30 en 
11.30 uur. Deelname is voor iedereen gratis, maar ben 
je onder de 6 jaar dan moet je wel begeleid worden 
door een volwassene. Voor de kleinsten staat er op het  
Kerkplein ook een leuk springkussen.
 
Bingo
13.30 – 16.30 uur - Gebouw De Krocht
Met een hapje en een drankje worden onze senioren  
tussen 13.30 uur en 16.30 uur weer in gebouw 
De Krocht verwacht voor een gezellige bingomiddag  
met leuke prijzen.
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Laatste Koninginnedagfeest in Zandvoort

Poging tot ‘Human flag’ 
voor de koning

Camping vol Kevers 

Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort organi-
seert voorlopig voor de laatste keer Koninginnedag. Naast 
het officiële programma zijn er ook (horeca)ondernemers 
die feestelijk uitpakken. Een ovezicht. 

Paaldansinstructrice Yolanda Moison wil ter gelegenheid 
van Kroningsdag proberen om een ‘human flag’ te maken. 
Dit is een pose waarbij de paaldanser de paal met alleen 
de handen vast heeft en het lichaam horizontaal is, een 
enorme krachtsinspanning.

Het nieuwe evenement Vintage at Zandvoort van het  
afgelopen weekend, op camping de Branding, is een  
groot succes geworden. Niet alleen voor wat het aantal 
deelnemers betreft, maar ook de belangstelling van kijkers 
was enorm groot. Het werd vooral een treffen tussen echte 
Volkswagen liefhebbers.

Op maandag 29 april, vooraf-
gaand aan de K(r)oningsdag, 
organiseren de horecaon-
dernemers Laurel & Hardy, 
De Lamstraal en De Scharrel 
samen met NOP Productions 
(geluid en licht) vanaf 21.00 
uur een fantastische avond 

De Zandvoortse (48) houdt 
zich sinds een paar jaar 
bezig met paaldansen en 
hoopt vrij binnenkort een 
eigen school in Zandvoort 
te openen. Ze geeft nu al 
workshops en trainingen. 
“Aangezien het Koninginne-
dag/Kroningsdag wordt 
dacht ik dat het leuk zou 
zijn een levende vlag voor te 
stellen en daarmee namens 
Zandvoort de koning en ko-
ningin welkom te heten. Ik 

Vintage at Zandvoort is een 
evenement voor liefhebbers 
van oude Volkswagens, met 
name de oudere typen Kevers 
en vroege Golf. Daarnaast 
werden ook de liefhebbers 
van de markante Volkswagen 
busjes op hun wenken be-
diend. Volgens Michel Faas, 
een van de organisatoren 
van het evenement, waren er 
120 oude Volkswagens te be-
wonderen, de een nog mooier 
dan de andere. De deelnemers 
kwamen vanuit het hele land 
naar Zandvoort toe om trots 
hun blinkende Volkswagen te 
kunnen tonen aan het publiek 

met muziek. Het podium 
‘Einde Haltestraat’ wordt 
opgebouwd voor de man 
die zijn sporen meer dan 
verdiend heeft in de muziek: 
Ruud Jansen. Iedereen die 
een optreden van hem heeft 
meegemaakt, weet dat hij al-

wil dat doen bij de viskraam 
van Mandy en Patrick Berg, 
de Zeemeermin, tegenover 
het hotel van Center Parcs. 
Ik heb een van zijn vlaggen-
masten uitgezocht om te 
beklimmen”, zegt ze stellig. 
Yolanda wil haar poging op 
30 april om 15.00 uur doen 
maar houdt wel een slag om 
de arm: “Als het te koud is, 
moet ik het afgelasten want 
dan kan ik te weinig grip op 
de paal krijgen.”

en aan hun ‘soortgenoten’. 

“Het is enorm aangeslagen 
en dat doet ons goed”, aldus 
Faas, zelf bezitter van een 
schitterende Volkswagen 
bus. De andere twee leden 
van de organisatie, Roy van 
Buuringen van ONAIR-Events 
en Jeroen Vroeg van camping 
de Branding, zijn het daar-
mee eens. Voor hun staat 
het vast dat dit evenement 
voor volgend jaar weer op 
de agenda staat. Gekeken 
wordt dan naar een locatie 
op het Gasthuisplein of op 
de boulevard. 

les kan spelen en inhaakt op 
de wensen van zijn trouwe 
publiek. Jansen brengt zijn 
volledige band mee en dat 
is dan weer een garantie 
dat alle bekende hits vanaf 
de sixties tot aan nu voorbij 
komen.

Koninginnedag
Dit jaar is er geen aubade 
in verband met het officiële 
TV programma van de in-
huldiging. Ook de turnsters 
komen om diezelfde reden 
niet in actie dit jaar. Bij café 
Koper kunt u van 12.00 tot 
13.00 uur wel het Oranje re-
pertoire meezingen met het 
Gemengd Zandvoorts Koper 
Ensemble. Het café is vanaf 
09.00 uur geopend en heeft 
een heel dagprogramma 
georganiseerd. Discotheek 

Klaar voor de grote dag

Yolanda Moison aan het trainen

Drukte op camping de Branding

Chin Chin in de Haltestraat 
organiseert dit jaar een bui-
tenevenement met huis-dj's 
Ramonski en Remyx. Zij zul-
len vanaf 15.00 uur de mu-
ziek laten schallen. Op het 
podium ‘Einde Haltestraat’ 
gaat het Oranjefeest op 30 
april door, vanaf 15.00 uur 
zal zanger Harold Cornee 
een Nederlands repertoire 
ten gehore brengen. Daarna 
een Zandvoorts onderonsje 
met de band Logan’s Blues, 
met bekende namen als 
Boudewijn Loogman, Ton 
Bakker en Johan van Staa, 
met 40+ muziek voor alle 
leeftijden. In het dorpscen-
trum is verder bij diverse 
horeca ondernemers mu-
ziek. Het belooft een gezel-
lige laatste Koninginnedag 
te worden.

Judith Griffioen heeft een passie voor bloemen en boe-
ketten en heeft zich gespecialiseerd in bruidsboeketten.  
Niet alleen ‘eenvoudige’ maar vooral ook heel speciale 
boeketten en daar zit haar talent. Maakt u kennis met het 
artistieke talent van Judith Griffioen, van YouDid Floral  
Design.

Ze woont nog maar iets 
meer dan een jaar in onze 
woonplaats. De uit Lelystad 
afkomstige Judith is begon-
nen in de reguliere bloemis-
terij. Daar vond ze het altijd 
zonde als er een opdracht 
van een bruidspaar kwam 
en er eigenlijk geen tijd was 
om er de aandacht aan te ge-
ven die nodig was om er iets 
speciaals van te maken. “Dat 
kwam omdat we geen inter-
view konden doen”, weet ze. 
In 2008 heeft ze de stoute 
schoenen aangetrokken en 
is ze haar eigen bedrijf be-
gonnen. 

Judith is nog steeds ver-
baast dat zij samen met haar 
vriend zo dicht bij de kust 
‘mag’ wonen. Veel inspiratie 
haalt ze uit de zee en het 
strand. Niet alleen daarom 
maar ook door de kwaliteit 
die ze levert, krijgt Judith 
steeds meer opdrachten van 
de diverse strandpaviljoens.

“Alles wat ik maak wordt een 
dag van tevoren van de vei-
ling gehaald. De bloemen en 
het groen zijn dus super vers 
en de rozen zijn dan mooi 
open gesprongen. Die ga ik 
vervolgens bewerken en af-
leveren”, vertelt ze met een 
twinkeling in haar ogen. En 
dat stralen haar creaties ook 
uit. Vrijwel niets is onmoge-

YouDid Floral Design

lijk en dat geldt ook voor de 
corsages, en eventueel de 
autostukken, de polscorsa-
ges of de tafelstukken; alles 
in dezelfde stijl.

YouDid Floral Design kunt u 
niet bezoeken, simpelweg 
omdat Judith geen win-
kel heeft. Haar manier van 
werken zorgt ervoor dat de 
persoonlijke wensen van 
het toekomstige bruidspaar 
ingevuld kunnen en gaan 
worden. Dat doet ze door 
middel van een persoonlijk 
interview, het liefste bij het 
paar thuis zodat ze de sfeer 
kan proeven. Alles wordt 
afgestemd op wat voor het 
bruidspaar ‘de dag van hun 
leven’ moet gaan worden. 

Uiteraard heeft ze dan voor-
beelden van eerder werk van 
haar bij zich. Als er speci-
ale wensen zijn waar Judith 
geen voorbeelden van heeft, 
dan maakt ze ‘gewoon even’ 
een tekening van wat ze voor 
haar geest heeft. “Zodoende 
kan ik dingen maken die 
(nog) niet eerder zijn ge-
maakt”, zegt ze en ze toont 
een foto van een schitterend 
boeket dat gemaakt is in een 
hele grote schelp (zie foto).

YouDid Floral Design, Judith 
Griffioen, tel. 06-14000683. 
www.youdid-floraldesign.nl.

door Joop van Nes jr.
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Live vanaf 15.00 uur 
Buitenpodium 

met een

Grandioos
Artiestengala
met diverse dj’s

Live Live Live 
Koninginnedag

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Dichterbij in de buurt 
Als wijkverpleegkundige in de thuiszorg ben je er voor je cliënten.  
Als wijkverpleegkundige in een Zorgbalans buurtteam sta je nóg  
dichterbij je cliënten. Meer weten over werken in de thuiszorg bij  
een Zorgbalans buurtteam? Kijk op www.werkenbijzorgbalans.nl  
of neem contact op met Sacha Janssen, Werving & Selectie,  
tel 023 - 891 82 39.

Voor het verzorgen 
van uw uitvaart in 
Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend  
informatiegesprek 
mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort
Tollensstraat 67
2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278Omdat wij u begrijpen

Burgemeester Engelbertsstraat 90
Zandvoort 

023-5731854

Your ride, Our Pleasure

 Officiële opening
28 April 12:00-18:00 

Hapjes, drankjes 
en veel gezelligheid! 
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College wil samenwerken met Haarlem

Prestatieafspraken De Key onder de loep

Zandvoorts cultureel erfgoed  centraal
tijdens projectweken op Mariaschool

In de vergadering van gemeenteraad-Informatie van vo-
rige week woensdag besprak de raad de notitie over de 
voorgenomen ambtelijke samenwerking met Haarlem. 
Een belangrijk thema vormde de vraag of de keuze voor 
ambtelijke samenwerking niet hoort voort te vloeien uit 
een visie op de bestuurlijke toekomst van Zandvoort.

Vorige week woensdag heeft een vertegenwoordiger van 

woonstichting De Key een korte presentatie gehouden 

voor de gemeenteraad, over hoe De Key er voor staat in 

de prestatieafspraken die zij hebben gemaakt met de ge-

meente Zandvoort. Die afspraken zijn aan de beurt om op-

nieuw vastgesteld te worden. 

Afgelopen week zijn alle groepen van de Mariaschool, inclusief de peuters, begonnen aan 
de projectweken. Thema is het cultureel erfgoed van Zandvoort. Iedere groep ging wat 
anders doen met als doel meer te weten te komen over ons dorp.

Het uitgangspunt is het 
waarborgen en versterken 
van Zandvoort als zelf-
standige gemeente, maar 
de vraag is of dan aan dit 
idee recht gedaan wordt 
door met Haarlem samen 
te gaan werken. En is dat 
uitgangspunt nog houd-
baar gelet op wat het  
Rijk wil? Het college had 
toegezegd dat zij  de 
raad een visie zal aanbie-
den over de bestuurlijke  
toekomst van Zandvoort 
en de relaties met de route 
die nu voor wat betreft de 
ambtelijke organisatie is 
ingezet.

De vertegenwoordiger re-
kende onder andere voor dat 
De Key vanaf 2017 per jaar 25 
miljoen euro extra belasting 
moet ophoesten. Dat is twee 
maanden extra huur per 
wooneenheid en dat kan 
de organisatie niet betalen. 
Huurverhoging ligt dus in 
het verschiet. “Het segment 
vrije sector huurwoningen, 
nu nog 4% van de woonvoor-
raad van De Key, zou opge-
trokken moeten worden 
naar 10%. Daar is een markt 
voor”, zei hij. Tevens meldde 
hij dat De Key een vestiging 
in Zandvoort blijft houden: 
“wij willen zo dicht mogelijk 

De peuters hadden het over 
het Zandvoortse strand; 
groep 1/2 had het over wonen 
in Zandvoort; groep 3 ging 
naar het Jutters mu-ZEE-
um waar werd verteld over 
het jutten langs het strand; 
groep 4 verdiepte zich in het 
vissersleven in vroeger tij-
den; groep 5 ging op bezoek 
bij zowel de Zandvoortse 
Reddingsbrigade (ZRB) als 
de KNRM; groep 6 kreeg les 
langs het Visserspad; groep 7 
bezocht het Noord-Hollands 
archief om uit te zoeken hoe 
Zandvoort zich ontwikkelde 
van vissersdorp tot badplaats 
en ten slotte had groep 8 het 
over de Tweede Wereldoorlog 
in Zandvoort. Kortom aller-
lei zaken over Zandvoort en  
het leven in een kustplaats 

Ruud Sandbergen (D66) 
vindt dat de organisatie bui-
ten de grenzen moet kijken 
zonder dat je als gemeente 
Zandvoort je identiteit ver-
liest. “Voor Heemstede en 
Bloemendaal is de deur 
dichtgeklapt. Nu is Haarlem 
in de kijker, maar dat kan 
ook zomaar Amsterdam 
worden. Ook is samenwer-
king met privaatrechtelijke 
ondernemingen zoals pen-
sioenfondsen nog mogelijk”, 
zei de sociaaldemocraat. 
Volgens Gert Jan Bluijs 
(CDA) en Willem Paap (SZ) is 
er niet meer onder samen-
werking uit te komen. Ook 

bij onze huurders zitten.”

 “Dit biedt perspectief voor de 
toekomst”, zei Jerry Kramer 
(VVD) die hem bedankte 
voor de heldere presentatie. 
“Echter de EMM berekende 
80% van de maximale huur, 
De Key nu 100%. Hierdoor 
komen mensen in de pro-
blemen, dat kan niet anders. 
Vooral de jongeren zijn on-
derbedeeld in het aantal 
woningen die voor hen be-
schikbaar zijn. Een jongere 
kan niet huren omdat er 
geen subsidie, huurtoeslag, 
is want de goedkoopste wo-
ning is meer dan € 500 en de 

kwamen aan bod.

Dinsdagmiddag stonden vier 
leden van de ZRB paraat om 
de kinderen en begeleiders 
van groep 5 in reddingspost 
Noord, post Piet Oud, welkom 
te heten. Voordat er begon-
nen kon worden werd eerst 
een groepsfoto gemaakt met 
op de achtergrond post Piet 
Oud, een Landrover en een 
opblaasbaar reddingvaar-
tuig. De groep werd vervol-
gens in tweeën gesplitst, de 
ene helft ging naar beneden 
en kreeg daar uitleg over de 
voertuigen en de vaartuigen. 
Ook werd een ritje met een 
Landrover over het strand 
gemaakt. Varen was er he-
laas niet bij. De andere helft 
kreeg in de post een filmpje 

Uschi Rietkerk (PvdA) deelt 
die mening, terwijl Bruno 
Bouberg Wilson (OPZ) zich 
afvraagt of het niet om de 
zelfstandigheid van de ge-
meente Zandvoort gaat.

Burgemeester Niek Meijer: 
“Zandvoort is en blijft een 
zelfstandige gemeente ten-
zij de raad zegt: nee dit kan 
niet zo verder gaan. Het col-
lege heeft gezegd: we gaan 
de ambtelijke capaciteit in 
een ‘100+ gemeente’ inko-
pen. Dienstverlening naar 
de inwoners moet mini-
maal hetzelfde blijven. Ik 
proef dat u van menig bent 
dat we als organisatie zo 
niet verder kunnen. We zeg-
gen eigenlijk dat we alleen 
maar ambtelijke organisatie 
inkopen en hebben niet met 
Amsterdam gesproken. Voor 
het college is Haarlem een 
logische keuze.”

grens ligt net over de € 300”, 
zei Kramer. 

Wethouder Gert Toonen wil 
dat er een evaluatie komt. 
Ook wil hij dat de commu-
nicatie tussen raad, college 
en bewoners verbeterd gaat 
worden. De Key is gestopt 
met levenslang thuisplan 
omdat er geen regionale dek-
king is. “Levenslang thuisplan 
is niet meer opportuun.” De 
Key kan echter niet anders 
dan het huurprijsbeleid in-
voeren. De Key: “Iedereen 
die in Zandvoort woont of 
wil wonen is voor ons een 
Zandvoorter.” Kramer tot slot: 
“We moeten de prestatieaf-
spraken pas tekenen als de 
gemeente er wat voor terug-
krijgt. Het siert de wethou-
der dat hij de belangen van 
de Zandvoorters verdedigt. 
We moeten De Key niet te-
veel zijn zin geven door meer 
woningen te laten verkopen.”

van Willem Wever te zien 
dat vorig jaar in Zandvoort 
over de ZRB gemaakt werd. 
Ademloos zaten ze te kijken 
hoe het redden van drenke-
lingen in zijn werk gaat. Ook 
vertelden de ZRB’ers het een 
en ander over hun werk-
zaamheden op het strand. 
Zo werd uitgelegd wat de 
gele en rode vlag betekenen 
en hoe eb en vloed in elkaar 
steekt.

De kinderen waren een hele 
ervaring rijker en wellicht zit-
ten er wel toekomstige nieu-
we leden bij. Twee kinderen 
hadden namelijk afgelopen 
week examen gedaan voor 
het eerste brevet, de aanzet 
om tot nieuwe redders in 
Zandvoort te komen.

Groep 5 van de Mariaschool bij de Reddingsbrigade

Op zOek naar uw dOelgrOep?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

ING opent een servicepunt 
in Bruna Balkenende

Volgende week donderdag, 2 mei, opent de ING een ser-
vicepunt in Bruna Balkenende op de Grote Krocht. In de 
Bruna bevindt zich al het postkantoor van PostNL bij de 
winkelkassa en achter in de winkel komt er nu ook een 
ING-servicepunt voor bankzaken. De openingstijden zijn 
gelijk aan die van de winkel.

Klanten kunnen nu sneller 
en makkelijker hun post-
zaken van PostNL en dage-
lijkse bankzaken van de ING 
regelen. Sjaak Balkenende, 
eigenaar van de Bruna: “Ik 
ben erg trots op deze uit-
breiding van onze diensten, 
we kunnen onze klanten nu 

nog beter van dienst zijn. 
Met het hele team staan 
we klaar om onze klanten 
zeven dagen per week te 
ontvangen.”

In het ING-servicepunt kun-
nen klanten veel bankzaken 
zelf regelen. Geld opnemen 

of storten gaat via de ge-
combineerde opname- en 
stortautomaat. Daarnaast 
kan er ook kleingeld gestort 
worden. Een medewerker 
kan hierbij assisteren. Op 
sommige momenten is 
persoonlijk contact prettig 
of zelfs noodzakelijk, bij-
voorbeeld voor het openen 
van een rekening of voor het 
afhalen van een pincode of 
wachtwoordbrief. Ook dan 
is er een medewerker om u 
te helpen. U kunt deze me-
dewerker herkennen aan de 
naambadge van ING.
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www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

t/m 12 jr.

 Daghap 
deze week:

Scholfilet met dagverse groente, 
witte wijn saus en friet

!! € 7,50 !!

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Specialist voor al uw bloemwerken.

Bloemen! 
De mooiste melodie die er is.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Kostverlorenstraat 121, 2042 PE  Zandvoort
tel: 023 57 168 41
info@notarissenzandvoort.nl
www.notarissenzandvoort.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

Herdenkingen in Zandvoort vrijdag 3 en zaterdag 4 mei  
Op vrijdag 3 mei en zaterdag 4 mei organiseren gemeente Zandvoort en het 4 mei-
comité speciale herdenkingsbijeenkomsten.  
 
Vrijdag 3 mei: Herdenking Joods monument 
Om 12.00 uur 's middags is er een korte herdenkingsbijeenkomst bij het Joods 
monument, toespraak burgemeester en gebed door de rabbijn, inclusief een officiële 
bloemlegging. Locatie: hoek J. van Heemskerckstraat en Dr. J.G. Mezgerstraat. 
 
Zaterdag 4 mei: Nationale Herdenking 
Herdenkingsbijeenkomst in de Protestante Kerk
Om 19.00 uur start de speciale herdenkingsbijeenkomst in de Protestante Kerk. Het 
gemeentebestuur van Zandvoort nodigt alle inwoners van Zandvoort uit tot het 
bijwonen van deze plechtigheid. 
 
Stille tocht
Om 19.30 uur begint de stille tocht vanaf de Protestante Kerk naar het herdenkings-
monument aan de rotonde Van Lennepweg - Linnaeusstraat. 
Vanaf 20.00 uur worden 2 minuten stilte in acht genomen. Na de stilte brengt de 
trompettist The last post ten gehore. Om 20.03 volgt de officiële bloemlegging, 
daarna een samenzang (Wilhelmus) en volgt een declamatie. Na de declamatie is er 
gelegenheid tot leggen van bloemen.
Voor meer informatie: zie www.zandvoort.nl

Haltestraat 38 - Tel. 57 15000

Bij aankoop van onze Stompetoren kaas, 
een boterkroontje CADEAU.

Onze heerlijke aspergesoep met  
hamreepjes is er ook dagelijks vers  
uit de keuken van Fleur.

Onze vers gebrande 
Noten mix 250 gram € 3,95

Tel. 023 - 57 175 80
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Vermakelijk toneel van Wim Hildering Meer dan alleen
maar bomschuiten

Lintjesregen bij Pluspunt

Wings overtuigt met harmonieus kamerconcert

De Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering heeft 
afgelopen vrijdag en zaterdag een uiterst vermakelijk  
toneelstuk op de bühne van theater De Krocht neergezet. 
Een moeilijk en lang stuk, maar regisseur Kick Boomgaard 
had zijn spelers dermate goed voorbereid dat het een  
succes werd.

Niet voor niets organiseerde de historische modelbouw-
vereniging Zandvoortse Bomschuit Bouwclub een open 
dag afgelopen zaterdag. Een grote menigte belangstel-
lenden bezocht de bekende Zandvoortse vereniging, die 
hoopt op aanwas van nieuwe leden.

Pluspunt kan bouwen op een grote schare trouwe vrijwil-
ligers. De mensen die zich geruime tijd hebben ingezet 
voor Pluspunt worden ieder jaar vlak voor Koninginnedag 
onderscheiden en beloond voor hun belangeloze inzet.  

Je bent nooit te oud om te leren. In mijn geval: leren genieten van klassieke muziek. Als kind, 
opgegroeid met popmuziek uit de sixties, vond je klassieke muziek iets voor oude mensen. 
Nu ik dat zelf inmiddels ben, stel ik mijn mening bij: klassieke muziek kan best mooi zijn.

Een bezetting van zeven da-
mes en één heer zal niet ge-
makkelijk geweest zijn om 

Ontvangst met een lekker 
kopje koffie en een kleine 
versnapering was voor de  
bezoekers en mogelijk nieuwe  
leden een prima binnen-
komer. Langs alle tafels 
wandelend kreeg men een 
goed inzicht van alle werk-
zaamheden die door de  
enthousiaste leden worden 
uitgevoerd. Gesprekken met 
veel technische toelichting 
en kleine demonstraties ga-
ven de bezoekers een perfect 
idee van de vele technieken 
die bij dit handwerk van 
toepassing zijn. Naast de 
bomschuiten en haringkar-
ren worden verschillende 
gebouwen, die vaak al lang 
uit ons dorp verdwenen zijn, 
op schaal nagebouwd. 

Wordt lid van deze club voor 
€ 110 per jaar. Neem uw eigen 

Op vrijdagmiddag 26 april 
om 15.00 uur vindt de tra-
ditionele ‘Lintjesregen’ 
bij Pluspunt plaats. De 
‘Kroonjaarvrijwilligers’ die 5, 
10, 15 en zelfs 20 jaar actief 
zijn, worden op deze dag 

door Kees Rutgers

Dat ondervond ik afgelopen 
zondag bij het Kerk plein-
concert in de Protestantse 
kerk bij een optreden van 
het Wings Ensemble. Bij de 
naam Wings denk ik aan de 
band van Paul McCartney, 
maar deze Wings was een 
gezelschap van zeven be-
roepsmusici, bestaande 
uit Kotaro Ishikaw (viool), 
Arwen van der Burg (alt-
viool), Magrita Rondeel 
(cello), Annelies Hemmes 
(contrabas), Ina Hesse (kla-
rinet), Leendert Booyens (fa-
got) en Christiaan Beumer 
(hoorn). Het zijn stuk voor 

naar dit succes te leiden. Een 
pluim dus voor Boomgaard. 
Het verhaal gaat over zeven 

gereedschap mee en ga naar 
de Tolweg 10A te Zandvoort. 
Op elke dinsdag van 14.00 
tot 16.00 uur en van 19.00 
tot 22.00 uur zijn de leden 
bezig met de cultuurhistorie 
van ons dorp. 

Ook bouwt de club in op-
dracht bomschuiten, gar-
nalenboten, badkoetsen 
en dergelijke. De kosten 
van een bomschuit of gar-
nalenboot zijn € 450 en 
de levertijd is 1 jaar. Voor 
opdrachten neemt u con-
tact op met voorzitter Elly 
Keizer tel. 5715112. Donateur 
worden kan ook voor slechts 
€ 12,50 per jaar. Hiervoor 
kunt u contact opnemen 
met penningmeester Rob 
Bossink, tel. 5734191. Meer 
informatie vindt u op www.
bomschuitclub.nl.

in het zonnetje gezet door 
Pluspunt en de gemeente 
Zandvoort. Dit jaar zijn dat 
20 vrijwilligers! De dorps-
omroeper zal het geheel om-
lijsten met een roep speciaal 
gemaakt voor de jubilarissen. 

stuk toppers, afkomstig van 
Holland Symfonia, die zich 
in kleinere bezetting toeleg-
gen op kamermuziek. Hun 
‘thuisbasis’ is de Janskerk in 
Haarlem.

Er werd begonnen met de 
Ouverture uit Il Barbiere di 
Siviglia van Rossini ofwel De 
Barbier van Sevilla. Die naam 
associeer ik nog altijd met 
een muzikale parodie van 
Dorus alias Tom Manders uit 
een van zijn tv-shows eind 
jaren vijftig. ‘Figaro, Figaro, 
waar is mijn mes, waar is 
mijn mes’. Dat hoor ik hem 
nog zingen. Maar in de door 
Wings uitgevoerde ouver-

vrouwen die naar de voor-
malige boerderij ‘De zevende 
Hemel’ worden gelokt. Zes 
van de dames denken dat ze 
daar zijn om een weekend-
cursus te volgen. De zeven-
de, een hoogzwangere uit-
zendkracht, is ingehuurd om 
als gastvrouw op te treden. 
Al snel merken de vrouwen 
dat hun doen en laten door 
een miljoenenpubliek via 
de televisie live is te volgen 
en dat er een hoofdprijs van  
€ 700.000 staat op degene 
die als laatste overblijft.

Prachtige rollen voor de 
hoogzwangere Trui (Wendy 
Jacobs), de oud-verpleeg-
kundige Sophie (Ina Vos), 
de gedetineerde Lot (Joyce 
Draijer) met weekendverlof, 
sportvrouw Tamara (Martine 
Adegeest). aanhangster 
van de Mara-beweging 
Mara-Joan (Hil Nieland), de 

ture herkende ik de melodie 
niet. Wel klonk de uitvoering 
heftig en vol passie.

Daarna volgde Grand Sep-
tet van Franz Ber wald. Deze 
Zweedse componist liet zich 
inspireren door Beet hoven. 
Bij deze muziek proefde 
ik een romantische sfeer, 
waarbij de hoorn nadruk-
kelijk aanwezig was. Of het 
een Beethovensfeer adem-
de, daar kan ik niet over 
meepraten, maar mooi was 
het zeker. Dat gold ook voor 
de uitvoering.

Het gedeelte na de pauze 
was geheel gewijd aan 

De acteurs van 'De zevende hemel' Miniatuur-passage van weleer

 Applaus voor het Wings Ensemble

huisvrouw met eetproble-
men (Carolien Bluijs) en de 
lesbische ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie 
(Jetteke Zwemmer). Een 
prachtige cast die het goed 
opgekomen publiek een 
zeer smakelijke avond be-
zorgde. De enige mannen-
rol was weggelegd voor Paul 
Olieslagers, die na afloop 
bekende dat hij nog nooit 
zo een gemakkelijke rol had 
gespeeld: hij had geen tekst 
en moest eigenlijk alleen 
maar aanwezig zijn. Tot slot 
mocht Peter Bluijs ook nog 
‘meedoen’, hoewel hij niet 
in beeld kwam. Hij had de 
rol van de regisseur die al-
leen maar als ‘voice over’ te 
horen was. Een leuk blijspel 
dat niet gespeeld had kun-
nen worden zonder de me-
dewerking van veel leden 
van Wim Hildering achter 
de schermen.

Beethoven. Mijn relatie 
met Beethoven was tot 
nu toe het nummer ‘Roll 
over Beethoven’ van Chuck 
Berry. Het was een protest-
popsong, gericht tegen zijn 
zuster, die op zijn piano al-
leen maar Beethoven en an-
dere klassieke componisten 
speelde. Wings bracht in de 
kerk een van Beethovens  
succesvolste en populairste 
werken, het Septet op.20 
in Es-groot. De zevenman-
formatie vormde voor dit 
werk de ideale bezetting, 
zoals Beethoven dat had 
bedoeld, zo liet Leendert 
Booyens zijn gehoor weten. 
Ook van dit muziekstuk kan 
ik zeggen dat het overwel-
digend klonk. Wat mij zeker 
opviel was de homogeniteit 
van Wings. Alles leek per-
fect op elkaar afgestemd 
en daardoor klonk het voor 
mijn gevoel heel goed. Van 
klassieke muziek mag ik dan 
(nog) geen verstand hebben, 
ik hoor wel degelijk of iets 
muzikaal goed is. En dat 
was het concert van Wings 
zeker. En het aanwezige pu-
bliek was het met mij eens, 
gezien het overweldigende 
applaus na afloop. 



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat wij 
onze nieuwe collectie

beschermengeltjes 
weer binnen hebben?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Kaas met ’n grote Smaak
MORBIER MONTAGNON

bijzonder smaakvolle 
dessertkaas uit Doubs

Nu 100 gram slechts € 1,99

USA Black Angus
Rib eye steak

100 gram € 4,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hele maand april voor Pashouders



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

zand
kOrrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

1993-2013 Mollie & Co 20 jaar! 3-gangen menu voor 20 euro!
Zie onze website voor het actuele menu.

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
"Oranje Boven" op je nagels!
Royal manicure of pedicure behandeling met CND 
perfect gelakte oranje nagels ca 30 min. € 19 

ZandvoortPas April Special: 
Bij elke behandeling vanaf € 30 Royal manicure of pedicure gratis p.p. 
Niet i.c.m 8 ste gratis behandeling of andere acties

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57  M 06 140 29 888

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

U kunt bij ons 
terecht voor:
•	 Banden
•	 Wisselen	banden
•	 De-	en	monteren
•	 Balanceren
•	 Reparaties
•	 Accu’s
•	 Opslag	banden
•	 Reinigen	wielen

Koningsactie!
Paraplu cadeau bij aankoop
van een set nieuwe banden

Voltastraat	34	-	2041	CK		Zandvoort	
	023	-	573	09	62

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 
inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, nico en Carla de Graaf

Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding 

vrijdag en zaterdag

Om alvast in de 
stemming te komen 

een Konings oranje soes 
van € 1,95 voor € 1,65

Let op, a.s. dinsdag 30 april 
open van ’s morgens 

7.00 - tot 10.00 uur dan volop 
oranje soezen, oranje tompoezen, 
Emma plakken, en moorkoppen.

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

De gezelligste lunchroom 
in huiskamersfeer

Lunchbreek actie op Koninginnedag: 

Koning Willem Alexander burger 
van de grill & oranje bovensaus € 3,95

Lunchbreek actie op Koninginnedag: 

Lunchbreek is deze dag geopend 
van 08:00 - tot 18:00 uur bij drukte en 
mooi weer zijn wij tot 20:00 uur open...
Volg al onze andere acties op Facebook, 

like ons, de 500ste liker wint een 
gratis broodje van de week & verse smoothie... 

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00 tot 17:00 uur & zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen
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                    Nelly Lemmens- Janssen 

Dorpsgenoten

In Oirlo, dichtbij Venray wordt Nelly op 1 oktober 1955 als 
middelste dochter geboren in een gezin van 5 kinderen. Op 13 
jarige leeftijd komt Harry Lemmens in haar leven, zijn ouders 
en familie komen van oorsprong ook uit Oirlo. Nelly trekt de 
stoute schoenen aan en schrijft Harry een brief of hij met 
haar wil corresponderen. In eerste instantie gooit een vrien-
dinnetje nog roet in de briefwisseling maar de aanhouder 
wint en zo trouwen Nelly en Harry in 1973. 

Ze verruilt de warme Limburgse gezelligheid 
voor de koele Zandvoortse mentaliteit. 
Want om in te burgeren als ‘vreumde’ 
valt in Zandvoort echt niet mee. In 
het begin wilde ze wel op haar 
knieën terug en ging ze vaak 
met de trein naar huis. “Wat 
moest ik wennen. Ik lust geen 
vis maar wel vlaai, met mijn 
Limburgse G viel ik altijd direct 
door de mand”, vertelt Nelly. 
Intussen wordt Ivo geboren en 
Nelly raakt langzaam aan inge-
burgerd doordat ze zelf de eerste 
stap zet als vrijwilliger bij de kleuter-
school, de scouting en de Agathakerk. 
Langzamerhand vindt ze haar draai, bij 
de Nicolaasschool richt ze peuterspeelzaal  
‘t Opstapje op waar ze 20 jaar lang de scepter zwaait. 
Intussen ontmoet ik Nelly bij de Moedermavo maar omdat 
Nelly zwanger is stopt ze met deze opleiding. Na de geboorte 
van Lana maakt ze haar studie af en wordt haar wens om 
‘iets met kinderen’ te doen vervult. Al weer 10 jaar is ze met 
veel plezier onderwijzeres bij de Mariaschool in Zandvoort. 

Bezige bij
Nelly is geen type die met haar armen over elkaar zit, ze 
is een creatieve doener. Zo is ze actief in het bestuur van 
de Muziekschool New Wave en vrijwilliger bij de Stichting 
Viering Nationale Feestdagen Zandvoort (SVNFZ). Na 22 jaar 

Nelly Lemmens 
Haar zachte G verraadt dat mijn dorpsgenoot niet uit Zand-
voort komt maar uit Limburg. Maar ondanks de charmante 
klank is Nelly Lemmens-Janssen op en top een Zandvoort-
se. Ze woont hier al sinds 1973 en zet zich als vrijwilliger 
voor 100% in voor de Zandvoortse samenleving. 

door Nel Kerkman

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid.  
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet 

heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, 
tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

Afhaalpunten

geeft ze samen met Harry het stokje van deze stichting over 
aan de jongere generatie. “SVNFZ is een geweldige en fijne 
groep maar het is tijd voor vers bloed”, verduidelijkt ze hun 
besluit, “Het wordt tijd om ook eens te gaan genieten van 
gezamenlijke vakanties.” Het driedaagse evenement Culinair 
Zandvoort, ontstaan uit het 25 jarig bestaan van hun admi-
nistratiekantoor Janssen & Kooy, viert dit jaar zijn eerste 
lustrum. De hele familie Lemmens is de motor van dit eve-
nement en ook dat vraagt veel tijd en energie. “Hartstikke 
leuk om te doen maar er komt best veel voor kijken. Samen 
zetten we onze schouders eronder.” 

Hobby’s
Is buiten al jouw vrijwilligerswerk nog wel tijd over voor hob-
by’s, is mijn vraag aan Nelly. Lachend zegt ze: “Natuurlijk, daar 

moet je gewoon tijd voor vrij maken. Ik houd erg 
van lezen, vooral geschiedkundige boeken, 

en zit al 20 jaar in een leesclub. Ik heb 
kunstgeschiedenis gestudeerd op de 

vrije academie en breng graag een 
bezoekje aan een musea. Uiteraard 

staat het Rijksmuseum als eerst-
volgende op mijn verlanglijstje. 
Nu mijn eerste kleinzoon Finn 
geboren is, wil ik een soort dag-
boek gaan schrijven over de fa-
miliegeschiedenis. Dat is best 
een uitzoekerij. En ik had al jaren 

een droom om een speelotheek op 
te zetten. Ik was met de realisatie 

best al ver maar ik ontmoette drie 
enthousiaste vrouwen (Nancy, Saskia 

en Madeleine, red.) en daar heb ik me bij 
aangesloten om samen speelgoed in te inza-

melen en uit te geven aan kinderen die niets of nau-
welijks iets hebben. Zo is de Speelgoedvijver ‘de lachende 
kikker’ ontstaan”. 

Gezellig babbelen we nog door over van alles en nog wat, we 
kunnen wel uren door gaan. Het is tijd voor een foto voor de 
krant en na uren kletsen neem ik afscheid van de spontane, 
creatieve, gezellige Nelly Lemmens-Janssen, trotse oma van 
baby Finn, motor bij Culinair Zandvoort en een geweldige 
juf op de Mariaschool. De zin “Je mag je Zandvoorter voelen 
als…?” vul ik met liefde voor haar in; “… als je als Limburgse 
je sporen verdiend hebt in Zandvoort!” 

Weer

Temperatuur

Max 16 12 9 11

Min 9 9 6 2 

Zon 60% 40% 55% 90%

Neerslag 20% 60% 45% 15%  

Wind zw. 3 wnw. 3-4 n. 4 n. 4

Flink koeler het weekend

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

April is nog steeds een over-
gangsmaand ten voeten 
uit en dat zagen we afge-
lopen maandagochtend 
vroeg weer eens toen het 
op sommige plaatsen tot 
meer dan 7 graden vroor 
aan de grond. Dit soort 
waarden afzettend tegen 
de twintigers dezer dagen 
geeft bijna Amerikaanse 
temperatuurcontrasten.

Op vrijdag nadert een kou-
front dat mogelijk enige 
regen kan meenemen. We 
moeten dan ook rekening 
houden met een flinke val 
van het kwik later op de dag. 
Wellicht is het in de voor-
avond nog maar 8-9 gra-
den bij een inmiddels naar 
noordwest geruimde wind.

Het weekend geeft over-
wegend droog weer, maar 
het is dus wel een jas koe-
ler en in de nacht naar zon-
dag kan er zelfs weer wat 
nachtvorst komen boven 
het open veld. Overdag 
komt de temperatuur dan 
op een bescheiden 11 gra-
den uit. Zondag belooft wel 
goeddeels zonnig te gaan 
verlopen. Bovendien is er 
dan weinig wind en voelt 
het niet bepaald koud aan 
in de middag.

De verdere vooruitzichten 
wijzen op een tamelijk nor-
maal weertype voor eind 
april. Noch warmtepieken 
tot 27-30 graden (zoals april 
2007!) noch een terugkeer 
naar het extreem koude 
weer zoals we dat in maart 
hadden, zijn aan de orde 
dan. Toch zal 30 april eerder 
koel dan warm gaan ver-
lopen. Vlak aan zee zal het 
niet veel warmer worden 
dan een graad of 10. De on-
vervalste zomerwarmte zit 
dan inmiddels boven Polen 
waar het al bijna 30 graden 
wordt. 

Wel begint de droogte nu 
op te vallen in het land en 
dat is tegenwoordig vooral 
karakteristiek voor het voor-
jaar. De zomers van de afge-
lopen jaren compenseerden 
die voorjaarsdroogte ruim-
schoots, maar zal dat dit 
jaar ook zo zijn ? Een interes-
sante vraag waarop het ant-
woord pas rond 15 augustus 
gegeven kan worden als de 
zomer van 2013 geleidelijk 
op z’n retour loopt.        

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl. 
of via 0900-1234554.  

weerman Marc Putto  

Op woensdag en donderdag haalde een deel van Neder-
land maximale temperaturen in de buurt van de voorzo-
merse 20 graden. Zandvoort, en het gebied tot 15-20 kilo-
meter landinwaarts, had te maken met de invloed van het 
koude zeewater (zuidwestenwind) want het kwik haalde 
hier bij lange na die aangename 20 niet.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Voor een pedicure behan-
deling waarin u de baas 

blijft over uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 

verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroeide 
nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................
Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy 
Zon&Beauty studio. 

Oosterduinweg 1 
Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Gespecialiseerd 

in Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, 

alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 

 Kochstraat 10, 
Zandvoort 

023-5713919 of 
0653231754

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken + nagels 
knippen + eelt verwijderen 
+ evt. likdoorns weghalen 

+ creme massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 

Thuisbehandeling 
normaal € 30 nu € 25. 

Info: 5734944 of 
06-50203097

.........................................................
One Stop Nail Shop

A.B. Nails in Haarlem: 
nagelstudio, 

opleiding tot nagelstyliste, 
groothandel

 in nagel producten 
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Taxicentrale 
Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten Zandvoort.

Speciaal tarief Schiphol  
voor bus en personen 
vervoer Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Op korte termijn op 

zoek naar een 
betaalbare stucadoor? 

Bel voor een vrijblijvende 
prijsopgave naar 

Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Behang- en 

schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 

023-5353591 of 
06-22209568

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door zorg-

verzekering) 
.........................................................

Te huur: 
7 pers. chalet 

op het eiland van Maurik. 
All in prijs al 

vanaf € 495 p.wk. Voor info: 
marcelhorneman@

gmail.com
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) netwerk 

of advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

SKiP houdt van oranje,  
kijk maar naar ons logo!  

Onze kinderen houden van 
prinsen en prinsessen,  

kijk maar in de  
verkleedhoek!  

Bij ons is het dus  
't hele jaar een beetje feest.  

Natuurlijk bij SKiP!  
www.pippeloentje-pluk

.........................................................
The Hedi's International

Dick Hoezee en Henk Jansen 
25 mei in theater De Krocht, 
aanvang 20.00 uur. Nu nog 
vrij om lintjes te knippen. 
Eigen schaar aanwezig.

.........................................................
Zondag 28 april  

is het zover:  
Annemarie 

wordt 35 jaar!  
Hartelijk gefeliciteerd

.........................................................
Bouw- en 

renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort). 

Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren,  
timmerwerk, badkamers  

en keukens.  
Kunststof kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit!
Tel. 06-44875212

.........................................................
Schoonmaakbedrijf P.M.K.
Heeft u schoonmaakhulp 
nodig (in Zandvoort) voor 

uw bedrijf, kantoor of privé?  
Bel: 06-44875212

Mk Airco 
Bel 0800-6524726

Nieuw in Zandvoort MK 
Airco uw airco specialist 

voor storingen onder-
houd en nieuwbouw 

Voor bedrijven en 
particulieren

www.mkairco.nl 
.........................................................

Koninginnedag:  
leuke kadootjes bij  

kraam nr. 52 van  
Music All In. 

Opbrengst is voor  
het kledingfonds 
van de koorleden

.........................................................
Schilders 

hebben tijd over. 
€ 13,- p.p.p.u.

Ook stucwerk mogelijk,  
vanaf € 7,- p/m2

Tel. 06 - 33448192
.........................................................

Bedankt  
mannen van Rep-It.	

Eén telefoontje en jullie 
staan gelijk klaar, wat een 

fantastische service!  
Ik zal dat nooit vergeten, 

dank jullie wel.  
Mevr. Paap

.........................................................
Mediteren kan je leren. 

Akasha meditatie 
‘a way of life’,  

don. 2 mei 13.00-15.00 uur  
of 19.30-21.30 uur. 
Deelname € 12,50. 

Info: Zamai, 06-22487220

Heeft u een bOOdscHap 
vOOr uw klanten?

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)
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Het leven is 
wat je overkomt

terwijl je andere 
plannen maakt

do
or
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( John Lennon ) 

Tegeltje

Ik ken ze niet in mijn omgeving maar ze schijnen toch 
te bestaan; Bankiers. Het is het hedendaagse verhaal. Je 
hebt bankiers, ze maken er een zooitje van, vervolgens 
dreigen ze alles te verliezen maar worden ze toch weer 
in het zadel geholpen. Bijzonder fenomeen vind ik dat. 
Helemaal als je bedenkt dat er zoveel koppen zijn die 
beweren dat ze verstand van zaken hebben en die alsnog 
het vertrouwen van de burgers weten te beschamen. 
Allemaal zijn we van die mensen afhankelijk en dan pro-
duceren ze dit! 

Ik ben het goed zat mensen. Ik vind niet dat de hoofd-
verantwoordelijke bedreigingen naar zijn kop geslingerd 
moet krijgen, maar om nou uit medelijden het toch door 
onze strot te douwen, vind ik te ver gaan. En die teksten van 
die mensen, om misselijk van te worden! Ik als simpele ziel 
moet het allemaal maar slikken en leuk vinden terwijl het 
kant noch wal raakt. Nee, de muzikale tijden zijn voorbij. 

Miljoenen mensen lopen achter een verwende snotneus 
aan, genaamd Justin Bieber. En dit kleutertje is zo arro-
gant dat hij zijn fans ‘Beliebers’ noemt. Nu zag ik die po-
rum van John Ewbank op tv bij De Wereld Draait Door 
en ik zag gelijk eenzelfde zelfingenomenheid. Dus hij zal 
zijn fans wel bankiers noemen denk ik dan. Eerst pleegt 
hij plagiaat met die melodie waar het Koningslied op 
geschreven moet worden. Vervolgens moet het hele land 
teksten insturen om dit weer om te vormen tot het mis-
baksel der muziek. Na veel trammelant trekt hij dat vre-
selijke lied weer in en denken we eindelijk verlost te zijn 
van de ‘W van Stamppot’ en wat lees 
ik nu? Het komt er alsnog! Om je 
kapot voor te schamen. De NPO en 
het Nationaal Comité Inhuldiging 
steunen dit en zo kunnen we weer 
een bank aan het lijstje toevoegen 
dat staatssteun krijgt. Jammer. 

Staatssteun

Uitgesproken!
Als kind heb je vast wel eens gefantaseerd om een vogel 
te zijn. Aan de kust zie je dan meeuwen die zonder enige 
beweging in de lucht blijven hangen. Later leer je dat de 
meeuw gebruik maakt van de opstijgende wind en zo in 
alle rust kan ‘soaren’. De droom blijft echter hetzelfde. 
Want hoe zet je die techniek om in de praktijk?

door Maxim Roos

Joost van Dam is al ruim twintig jaar aan het paragliden. 
Het begon in Rio de Janeiro met het reguliere paragliden. 
Dit heet thermiekvliegen met een mooi woord. Hierbij 
maakt de paraglider gebruik van opstijgende warme lucht 
en dalende koude lucht als gevolg van de opwarming van 
het aardoppervlak. In dat soort landen kan dat prima en 
Joost gaat binnenkort dan ook naar Mexico, dat het Mekka 
is onder de vliegers. 

In Nederland is er een andere techniek waar je gebruik 
van kunt maken. Joost maakt in dit geval gebruik van een 
goede westenwind die tegen de duinen en gebouwen 
botst. De lucht stijgt dan en op dit fenomeen kan Joost dan 
soaren als een meeuw. Eenmaal in de lucht hangend, ge-
niet hij van het uitzicht en de rust. Hij heeft geen motortje 
achter zich hangen dus het enige dat hij hoort is de wind. 

Het is alsof je de bewoonde wereld hebt verlaten met alle 
stress en geluiden die daarbij horen. Joost houdt zich bezig 
met techniek en met rust door de minimale inspanning. 
Opstijgen vergt even wat energie maar een ervaren vlieger 
kan vervolgens uren in de lucht blijven hangen zonder een 
aanslag te plegen op zijn fysieke gesteldheid. Dat laatste 
heeft Joost jaren geleden vaarwel gezegd. Hij was een fa-

natieke kitesurfer maar na een ongeluk waarbij hij zijn 
been flink blesseerde heeft hij de overstap gemaakt naar 
het soaren. 

Als je geen idee hebt wat je doet is deze sport levensge-
vaarlijk. Je hebt echt wel gevoel en idee van wind nodig 
om dit veilig te kunnen doen, maar alles is te leren uiter-
aard. Joost is geen leermeester, dat is niet zijn ideaal, 
maar op parakiting.nl kun je wel lessen en cursussen 
boeken. En als je dan het gevoel en de techniek onder de 
knie hebt dan kun je zelf al soaren voor ongeveer € 600 
als eenmalige investering. 

Het is misschien wel de ideale bezigheid. De eerste  
vijftien minuten tijdens en na het opstijgen krijg je als 
vlieger een shot adrenaline en daarna is het tot rust  
komen in de lucht en even alles laten voor wat het is. 
Een wellnesscentrum in de lucht zonder volk om je heen, 
ideaal toch?

Kunst en vliegwerk

Joost van Dam

Kijk nou eens!
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Interview
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Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   14 27       15 10

 7         7 21\12    

 17     28 10\18        

   29           20

   17       6\10      

   5     17\17        

   13 9\24           4

 24           4    

 13           4  

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 CBB   CCG   J
   -   =  
 -   -   +
 KB   HJ   CCG
   +   =  
         
 DE   KB   CBB
   +   =
De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de week
Bereiding:
Snijd de gember in plakken van één centimeter dik en doe de eerste vijf in-
grediënten in een grote stoofpan. Voeg de kip toe met de filets naar boven 
gedraaid en giet er vijf liter water bij. Breng aan de kook op middelhoog vuur 
en leg een deksel op de pan, maar sluit de pan niet helemaal af.

Zet het vuur laag en laat sudderen tot de filets volledig gaar zijn, dit duurt 
ongeveer 30 minuten. Haal alleen de kipfilets uit de pan, leg ze op een bord 
en laat ze afkoelen. Bedek ze met plasticfolie en leg ze in de koelkast. Laat de 
bouillon nog 2,5 uur zachtjes verder koken zonder deksel op de pan. Doe de 
filets terug in de bouillon om op te laten warmen. Haal nu alle kip uit de bouil-
lon en laat het vlees even afkoelen. Haal, wanneer het vlees niet meer te heet 
is, het vlees van de botten en trek het uit elkaar. Zeef de bouillon en breng op 
smaak met zout en peper. Warm de soep op en verdeel de kip over zes kom-
men. Giet er de hete bouillon en de in dunnen ringetjes gesneden Spaanse 
peper bij en garneer met, indien gewenst, blaadjes koriander. Genieten maar! 
En uh… beterschap!

Velen zijn nog steeds ziek, zwak of misselijk en hebben last van een lage(re) 
weerstand, en dat wisselende (te koude) weer helpt ook niet echt mee. 
Om u een flinke opkikker te geven hebben we deze week een heerlijk 
recept van verse kippensoep, met gember. Gemberwortel is namelijk in 
deze tijd het ultieme ingrediënt om tot u te nemen, omdat het boordevol 
antioxidanten, vitamine B6 en kalium zit. Daarnaast is het de perfecte 
remedie tegen buik-, darm- en maagklachten en helpt het ontstekingen 
voorkomen. Ideaal dus op dit moment.

kookrubriek

Anti-griep redding: 
kippensoep met gember

1 ui, in ringen,
2 stengels bleekselderij, fijn gehakt,
250 gram ongeschilde gember,
2 tenen knoflook, gekneusd,
10 hele zwarte peperkorrels,

Benodigdheden:
biologische kip van 1,5 kilo in stukken,
zeezout,
koriander (optioneel),
eventueel een halve Spaanse peper,  

zonder zaadjes.

KookreceptKookrecept

 122 - 117 = 5
 -   -   +
         
 32 + 85 = 117
         
         
 90 + 32 = 122

Oplossing Breinbreker

Mannetje is een prachtige grote rode kater met een sterk karakter. Over 
het algemeen genomen is hij wat angstig en erg op zichzelf; hij zoekt het liefst 
een plekje op waar niemand hem lastig valt en waar niemand bij hem kan 
komen. Zoals bijvoorbeeld in een hoek achter een krabpaal. Mannetje is wat 
schuw maar toont toch ook wel tekenen van vooruitgang; als hij je eenmaal 
beter kent blijft hij wel liggen als je in zijn buurt komt. Aaien is er helaas (nog) 
niet bij. Maar wie weet kan dat ooit nog veranderen in het juiste huis met de 
juiste baas? Mannetje gaat graag naar buiten om van het zonnetje te genieten 
dus een huis met een tuin zou voor hem perfect zijn. Soortgenootjes kan hij 
prima om zich heen hebben maar kinderen zijn voor hem te druk. Of hij het met 
honden kan vinden is helaas niet bekend. 

Bent u degene die mannetje een nieuwe start wil geven? 
Kom dan snel eens langs om kennis met hem te maken. 
Dierentehuis Kennemerland,
 Keesomstraat 5. 
Geopend van maandag t/m 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Tel. 5713888
www.dierentehuiskennemerland.nl.
 

   14 27         15 10

 7 6 1     7 21\12 8 4

 17 8 9 28 10\18 3 2 7 6

   29 8 9 7 4 1 20  

   17 6 8 3 6\10 6 4  

   5 3 2 17\17 4 8 5  

   13 9\24 3 8 2 4 7 4

 24 7 2 6 9   4 3 1
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Oplossing Kakuro
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(advertorial)

Verbinden van generaties  
is leren van elkaar

‘Je bent nooit te oud om te leren’, is een veel-
gehoorde wijsheid. En wat mij betreft een feit. 
Want elke dag is er één van nieuwe ervaringen 
en uitdagingen. Het is mooi als je hulp kunt vra-
gen en krijgen van mensen die al eens voor een 
bepaalde uitdaging hebben gestaan. Ik vind het 
dan ook bijzonder dat door onze ledenraad, een 
vertegenwoordiging van onze ruim 10.000 leden, 
als nieuw thema van ons Rabobank Stimulerings 
Fonds (RSF) gekozen is voor ‘het verbinden van 
generaties’. Want wat is er mooier dan te leren van 
elkaar? Jong van oud, maar ook zeker oud van 
jong. Werkend van niet werkend, een startende 
ondernemer van een oude rot in het vak. 

Ik ben er als directievoorzitter van Rabobank 
Haarlem en Omstreken trots op dat we via ons 
RSF al mooie initiatieven vanuit dit thema heb-
ben ondersteund. Zoals voor de projecten van 
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede onder de 
titel “Generatiemix” . Kinderen en ouderen kijken 
anders naar elkaar door bijvoorbeeld samen een 
kunstwerk te maken. Iemand van 75 is niet per 
definitie slechtziend en niet elke jongere veroor-
zaakt overlast. 

Een ander voorbeeld is onze aanwezigheid twee 
weken geleden bij een bijeenkomst over veilig ban-
kieren in ‘Huis in de Kostverloren’ in Zandvoort. 
Ruim 40 ouderen waren bijeen om te luisteren 
naar een presentatie van wijkagent Dolf die ver-
telde over veiligheid in en om het huis. Menno 
Schelfaut, teamleider Kantoren bij onze bank, ver-
telde daarop aansluitend over hoe je veilig pint en 
bankiert. Waarom je niet moet reageren op e-mails 
van de bank waarin wordt gevraagd om in te log-
gen: Rabobank doet nooit dat soort verzoeken. 
De aanwezigen gaven aan soms bang te zijn als 
mensen te dicht bij staan bij het pinnen. Ouderen 
willen wel meer internetbankieren, maar weten 
niet altijd hoe. Op zo’n moment kunnen we aange-
ven dat we juist daarom als Rabobank Haarlem en 
Omstreken regelmatig internetbankiercursussen 
organiseren. Zo leren we van elkaar en bankie-
ren we eigenlijk samen. We maken elkaar sterker 
en laat dát nou precies het idee van coöperatief 
bankieren zijn! 

Wiegert Mulder, 
directievoorzitter 
Rabobank Haarlem 
en Omstreken

Heeft u een idee voor  
het Rabobank Stimulerings 
Fonds? Of wilt u zich 
ook aanmelden voor 
een internetbankieren 
cursus? Kijk dan op 
www.rabobank.nl/haarlem
of bel (023) 5120512. 

Kom ook naar de KNRM Reddingbootdag

Speelgoedvijver maakt kinderen weer blij 

Een keer per jaar organiseert de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij (KNRM) haar landelijke open dag. 
Dé dag om actief kennis te maken met het werk, de profes-
sionele vrijwilligers en het materieel van de KNRM. Zater-
dag 27 april is het weer zover.

Voor steeds meer gezinnen in Nederland, ook in onze re-
gio, wordt het financieel echt moeilijk om speelgoed aan te 
schaffen. Vier dames namen gezamenlijk het initiatief om 
Speelgoedvijver ‘De lachende kikker’ op te richten, onder het 
motto: een blij gezicht van een kind, daar doen we het voor!

Bij de KNRM draait alles om 
vrijwilligerswerk. Het red-
dingswerk kan niet bestaan 
zonder de 1.300 vrijwilligers. 
Met hart en ziel zijn velen al 
jaren verbonden aan hun red-

door Nel Kerkman

Nancy Zijlmans en Saskia 
Jansen trokken zich het lot 
van deze kinderen aan en 
besloten om speelgoed in te 
gaan zamelen. Twee andere 
Zandvoortse dames, Nelly 
Lemmens en Madeleine Petter, 
liepen, ieder individueel, ook 
met deze gedachte rond en 
kwamen bij toeval in contact 
met Zijlmans en Jansen. Iets 
voor je medemens betekenen 
is de reden van de vier dames 
om dit vrijwilligerswerk uit 
te voeren. Want niets is voor 
een kind fijner dan ook eens 
op school te kunnen vertellen 
dat hij of zij ‘nieuw’ speelgoed 

dingstation. 365 dagen per 
jaar staan ze klaar. Niet elke 
dag voor een redding, maar 
wel 24 uur per dag beschik-
baar voor échte reddingen en 
dankbare hulpverleningen.

heeft gekregen. Of om bij een 
verjaarspartijtje een cadeau-
tje mee te kunnen nemen.

Klaar voor de start
Het lijkt zo gemakkelijk om 
iets op te richten maar er komt 
heel veel voor kijken. Met hulp 
van Pluspunt werden de eer-
ste stappen in januari gezet. 
De echte promotie startte in 
maart. Scholen werden ge-
informeerd en het team be-
zocht Centrum Jeugd en Gezin 
en sprak met de gemeente 
Zandvoort. Diverse andere in-
stanties, zoals kerken, dokters, 
sportverenigingen en win-
kels werden geïnformeerd 
en overal werden posters 

De vrijwilligers kunnen hun 
werk doen door de vrijwillige 
bijdragen van mensen die de 
KNRM een warm hart toedra-
gen. En voor die mensen is de 
Nationale Reddingbootdag. 
Want deze Redders aan de 
Wal, zoals de KNRM haar 
donateurs noemt, steunen 
de redders niet alleen met 
een vaste vrijwillige bijdrage, 
maar daarnaast vormen zij 
een morele achterban voor 
de redders.

Deze dag is met name be-
stemd voor de donateurs 
van de KNRM, maar ieder-
een is welkom. Dus ook u 
kunt, als u nog geen ‘Redder 
aan de Wal' bent, gerust 
langskomen. Het boothuis 
aan de Thorbeckestraat is 
de hele dag geopend voor 

opgehangen. Het eerste 
speelgoed mocht het team 
ophalen bij Kringloopwinkel 
‘Het Pakhuis’ van Annette 
Boogerd. Schuren en garages 
werden leeggehaald om het 
speelgoed tijdelijk op te ber-
gen, want een goede opslag-
ruimte is er nog niet.

Bruikbaar speelgoed
Een van de belangrijkste uit-
gangspunten van het ont-
vangen en weggeven van het 
speelgoed is dat het goed 
bruikbaar, schoon en voltallig 
moet zijn, zodat de kinderen 
tussen 0 en 12 jaar die met 
hun (groot)ouders of verzor-
gers langs komen, echt blij 
zijn met het speelgoed. Het 
speelgoed kan bestaan uit: ge-
zelschapspellen, puzzels, drie-
wielers, fietsen, buitenspeel-
goed, poppen, auto’s, Lego, 
Playmobil, Knex en computer-
spelletjes. Onder voorbehoud 
kunnen ook knuffels worden 
aangeboden. Kinderboeken 
zijn meer dan welkom want de 
organisatie wil bij elke uitgifte 
altijd een boek bijsluiten.

In- en uitgave speelgoed
Net zoals bij de Voedselbank 
is Pluspunt het uitgiftepunt 
waar het speelgoed wordt 
uitgereikt. Degenen die in 

Donateurs kunnen meevaren | Foto: KNRM/H.J. van Keulen

De vier dames van de Speelgoedvijver

bezoek. De aanwezige be-
manning vertelt over het 
vrijwilligerswerk dat zij 
doen, er worden DVD's  
vertoond over het werk van 
de KNRM en er zijn spel-
letjes en kleurplaten voor 
de kinderen. Het meest 
spectaculaire op deze dag 
is dat u, als u donateur 
bent of wordt, kunt mee-
varen op de reddingboot 
die in Zandvoort gestatio-
neerd is: de Annie Poulisse. 
Minimum leeftijd is 13 jaar. 
Het programma duurt van 
10.00 tot 16.00 uur.

KNRM station Zandvoort is 
ook actief op het gebied van 
sociale media:
Twitter: @knrmzandvoort 
Facebook: www.facebook.
com/knrm.zandvoort 

aanmerking komen, ontvan-
gen via hulpverleners, scho-
len en/of kinderdagverblijven 
een verwijskaartje zodat het 
speelgoed bij de juiste doel-
groep terecht komt. De vaste 
ophaaldagen zijn al gepland: 
op 17 mei, 21 juni, 27 september 
en 8 november kunnen ouders 
of verzorgers tussen 09.30 en 
13.30 uur bij Pluspunt, en het 
team, terecht om het speel-
goed op te halen. Voor het 
inleveren van speelgoed kunt 
u dagelijks terecht bij de balie 
van Pluspunt. Eventueel kan 
het speelgoed ook worden 
opgehaald. Hiervoor kunt u 
een email sturen naar speel-
goedvijver@gmail.com of van 
maandag tot en met vrijdag 
tussen 09.00 en 12.00 uur bel-
len naar 06-31796676. 

Iedereen die dit initiatief een 
warm hart toedraagt en mee 
wil helpen is welkom. Verder is 
het team op zoek naar iemand 
die handig is in het repareren 
van speelgoed. Naast particu-
lieren kunnen ook bedrijven 
hulp bieden, bijvoorbeeld in 
de vorm van opslag, stellingen, 
dozen, batterijen of financieel 
sponsoren. Voor meer infor-
matie over dit fantastische ini-
tiatief kunt u kijken op www.
speelgoedvijver.nl.
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beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen die ziens-
wijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit  kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Oranjestraat 12, plaatsen overkapping over garage, verzon-

den 26 maart 2013, 2013-VV-013.
-  Strandafgang Paulus Loot 1c, plaatsen zeecontainer en plaat-

sen overkapping, verzonden 26 maart 2013, 2013-VV-022.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
-  Boulevard Barnaart 65 / Standafgang Barnaart 33, draaien 

van een strandpaviljoen, verzonden 17 april 2013, 2013-VV-021.

Gehandicaptenparkeren 
Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden 
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester 
en Wethouders van Zandvoort besloten tot: Het opheffen 
van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de 
Flemingstraat t.h.v nr. 26

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitge-
breide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar 

Gemeentelijke publicatie week 17 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 16 en de 
verdere in week 16 door het college genomen besluiten zijn in 
week 17 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Verordening Adviescommissie Raad 2013 
Op 16 april 2013 heeft de gemeenteraad de Verordening Ad-
viescommissie Raad 2013 vastgesteld. De onafhankelijke com-
missie heeft tot taak adviezen uit te brengen over ingediende 
zienswijzen op een ontwerpbestemmingsplan, een gevestigd 
voorkeursrecht of overige ontwerpbesluiten waarop zienswij-
zen kunnen worden ingediend.

Per 1 mei 2013 balie gesloten bij Woonservice
Vanaf 1 mei 2013 sluit de balie van Woonservice. Woningzoe-
kenden kunnen nog steeds gebruik maken van Woonservice 
via www.mijnwoonservice.nl.  De bereikbaarheid per telefoon 
is uitgebreid. Woonservice is vanaf 1 mei elke werkdag tussen 
8.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0900 - 0400 
800 (10 cent per minuut). 

Nadere regels staand want vissen recreatieve visserij 
vastgesteld
Aanleiding voor het vaststellen is dat er van buiten Zandvoort 
steeds meer interesse wordt getoond om in de gemeente 
Zandvoort te komen vissen met staand want. Deze regels 
strekken ter voorkoming van gevaar of overlast voor bezoekers 
van het strand.
 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 8, plaatsen verdieping op woning, inge-

komen 17 april 2013, 2013-VV-037.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donder  dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar 
de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

   U kunt zelf uw afspraak inplannen 
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van 
de gemeente aan de oranje button met het kalendertje 
erop. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken aan de 
balie of bij de receptie of per telefoon.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Voorlaatste bridgecompetitie afgesloten

Geïrriteerd ZHC verliest van Westerpark
Cursus Jeugdzeilen start binnenkort bij 

Watersportvereniging Zandvoort

SV Zandvoort moet oppassen

Bij Watersportvereniging Zandvoort (WVZ) start half mei 
de cursus Catamaran Jeugdzeilen en dat alweer voor het 
2e seizoen in successie. Speciaal voor de jeugd van 10 tot 
15 jaar heeft de Watersportvereniging deze zeilcursus vorig 
jaar opgezet en dat bleek een groot succes te zijn.

De komende laatste twee wedstrijden zal SV Zandvoort 
op zijn hoede moeten zijn om niet in de nacompetitie voor 
degradatie terecht te komen. Zaterdag was Monnicken-
dam veel te sterk voor onze plaatsgenoten. In november in 
Zandvoort won het al met 2-5, zaterdag werd het opnieuw 
een oorwassing voor Zandvoort: 6-2.

Ook deze ronde was de overmacht op de woensdag-

avond in de A-lijn duidelijk voor het paar Tiny Molenaar &  

Wim Brandse met een mooie laatste score van 67,41%.  

Net als vorige keer eindigden Ada Lips & Eugenie Spiers 

op de tweede plek, maar de achterstand was beduidend 

minder, slechts 11%, op de voet gevolgd door Ko Luijkx  

& Cees Stekelenburg. 

Afgelopen zondag waren de Zandvoortse hockeysters van 
ZHC niet opgewassen tegen de Amsterdamse lijstaanvoer-
der Westerpark 8. Zandvoort moest met een 6-3 nederlaag 
terug naar huis.

Voorzitter WVZ, René Bos 
hierover: “We wisten natuur-
lijk wel dat er onder de jeugd 
behoefte was en is aan les in 
catamaranzeilen. Maar het 
is toch altijd even spannend 
om te zien hoe zich dat in de 
uiteindelijke aanmeldingen 
vertaalt. Eigenlijk wilden we 
eerst klein beginnen. Maar in 
zeer korte tijd bleken we 22 
inschrijvingen te hebben, en 
moest het aantal boten voor 

Het eerste half uur van de 
wedstrijd ging de strijd ge-
lijk op, al waren de jonge 
spitsen van de gastheren 
erg handig en hadden de 
Zandvoortse verdedigers de 
grootste moeite om ze in be-
dwang te houden. Assistent-
coach Sander Hittinger was 
vol lof over de Zandvoortse 
doelman Boy de Vet: “Het 

Drie paren degraderen he-
laas naar de B-lijn en hun 
plaatsen worden vol goede 
moed ingenomen door 
Tineke Sikkens & Monique 
van Zanten, Els Visser & 
Geert Veldhuisen en Joke 
van Deursen & Bart Overzier. 
In de C-lijn was er een afge-
tekende overwinning voor 
Maria Emmelot & Ineke 
Romviel, die Els Berndsen 
& Yvonne van Wanrooy 

Door experimenten met po-
sitiewisselingen ontstonden 
dermate grote onderlinge ir-
ritaties dat er niet meer ge-
sproken kon worden van een 
hecht team. Toch ging het 
de eerste 20 minuten echt 
heel goed met onze plaats-
genoten. Ze waren direct in 
de aanval en speelden veel 
op de helft van de tegen-
stander. Zandvoort kwam 
zelfs op voorsprong door 
doelpunten van Eva van 
Delft en Julia Buchel. Maar 
daarna kwam Westerpark 
opzetten en door problemen 

de lessen opeens verdubbeld 
worden.”

In het begin zeilen de kinde-
ren nog met een instructeur 
aan boord, met het doel de 
cursisten zo snel mogelijk 
zelfstandig te leren zeilen. 
Later worden zij dan vanaf 
een motorboot begeleid. 
De lessen worden gegeven 
volgens de richtlijnen van 
de Commissie Watersport 

mag echt gezegd worden 
dat wij misschien wel de 
beste keeper in deze klasse 
hebben. Zonder Boy had het 
bij rust al 3-0 gestaan maar 
hij hield zijn doel de eerste 45 
minuten schoon.” De laatst 
10 minuten voor de rust 
werd Zandvoort wat sterker 
en kreeg het zelfs een paar 
kansjes.

en Rieneke Zwarts & Dick 
Verburg ruim voor bleven. 

Op de donderdagmiddag 
waren als vanouds in de 
A-lijn Hans Hogendoorn & 
Ko Luijkx heer en meester. Dik 
Polak & Kees Blaas eindigden 
op ruime achterstand op de 
tweede plek. Els Berndsen, 
nu met partner Jeannette 
Colin, wist ook hier promo-
tie af te dwingen, waarbij 

in het Zandvoortse team 
kregen de Amsterdammers 
alle ruimte om alsnog drie 
keer te scoren en als lei-
der de rust in te gaan. De 
tweede helft kwam ZHC er 
niet meer aan te pas, hoe-
wel Ilja Noltee nog een dot 
van een kans kreeg na een 
mooie Zandvoortse aanval. 
De gastvrouwen wisten wel 
nog drie keer de plank te ra-
ken, wat een 6-2 eindstand 
opleverde.

Aanvoerster Nathalie Huis-
man was na afloop zeer 

zeilen

voetbal

bridge

hockey

Opleidingen. De instructeurs 
zijn allemaal vrijwilligers en 
lid van WVZ.

Op de vraag hoe de kinde-
ren de cursus het afgelopen 
jaar zelf ervaren hebben, Bos: 
“De kinderen vinden het echt 
geweldig. Zeilen op zee, op 
een supersnelle catamaran 
is natuurlijk ook helemaal 
geweldig. Door de golven, 
schuin op één drijver. De 
boot optuigen, het water op, 
sturen, in de trapeze hangen. 
Ze doen het allemaal zelf. En 
de glimlach waarmee de kin-
deren van het water komen, 
is zo veelzeggend. Dat is in 
geen goud uit te drukken. 
Daar doen we het voor.”

De cursus bestaat uit 15 och-
tenden en/of middagen. Tot 
de zomervakantie zijn de 
lessen op de zaterdag, na de 
zomervakantie wordt er op 
zondag lesgegeven. Meer in-
formatie over het inschrijven 
voor en informatie over de 
jeugdzeilcursus, is te vinden 
op de website van de WVZ: 
wvzandvoort.nl. 

Na rust kwam Zandvoort 
zelfs op voorsprong door 
spits Boy Visser. Een paar 
minuten later werd het al-
weer 1-1 maar kort daarna 
zorgde opnieuw Boy Visser 
voor een voorsprong. “En 
toen? Eigenlijk wil ik daar 
niet te veel over zeggen. 
Heeft het met niveau, con-
ditie of inzet te maken? Ik 
weet het niet maar uitein-
delijk werd het 6-2. Gezien 
de andere uitslagen worden 
het nog twee spannende 
wedstrijden om aan de na-
competitie voor degrada-
tie te ontsnappen”, aldus 
Hittinger.

De eerstvolgende wedstrijd 
speelt SV Zandvoort op za-
terdag 4 mei. Dan komt 
NFC, dat zaterdag met 4-1 
van Aalsmeer won, op vi-
site. Overige uitslagen 
2e klasse A: WV-HEDW – 
Haarlem/Kennemerland: 
5-1 (Haarlem/Kennemerland 
degradeert); OSV – HBOK: 
2-3; Opperdoes – DVVA: 0-2; 
Overbos – AMVJ: 3-1 en ZOB 
– AFC werd 6-3.

zij vergezeld worden door 
Henny Nederlof & Corrie 
Randsdorp en Thea Greve 
& Peter Scholz. De onder-
linge verschillen waren mi-
nimaal. De strijd in de C-lijn 
eindigde positief voor Elly 
Keizer & Kitty Melchers, Raks 
Rudolphus & Tet Versteege 
en Ingrid Morriën & Tom 
Minderhoud. Zij mogen zich 
in de laatste ronde nu in de 
B-lijn laten gelden. De D-lijn 
tenslotte gaf een duidelijke 
zege te zien voor Frieda 
Koper & Els Nijsen. Ook Riet 
de Rooy & Tiny de Vries en 
Tiny v.d. Bergh & Marijke 
Petrovic speelden uitstekend 
en promoveren eveneens. Op 
naar de laatste competitie-
ronde van het speelseizoen 
2012-2013! 

duidelijk: “We hebben in 
deze wedstrijd wat ge-
schoven met de posities, 
waarbij de ene verande-
ring wat beter uitviel dan 
de andere. Deze wedstrijd 
verliezen was niet echt no-
dig geweest maar als er 
onnodige irritatie in het 
team komt dan verdwijnt 
de focus en wordt het spel 
onrustig. Ook van verliezen 
leren wij beter te spelen en 
daarbij heeft echt iedereen 
punten om aan te werken, 
individueel en als team.”  
5 mei aanstaande speelt 
ZHC om 10.30 uur de return-
wedstrijd tegen Westerpark 
8 in Zandvoort. “We hopen 
dan revanche te kunnen ne-
men op deze tegenstander”, 
sluit Huisman af. 

Cursus catamaranzeilen voor tieners

Keeper Boy de Vet | (archieffoto)
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Zandvoortse karateka’s opnieuw Nederlands Kampioen

American Sunday op Circuit Park Zandvoort

Elegante avond 
met danspassen 

Knappe uitzege handbaldames

Opnieuw mag Zandvoort zich verheugen in twee nieuwe  
Nederlandse kampioenen karate. Zowel Thomas v.d.  
Meijden (15) als Joëlle Oomen werden vorige week in  
Zoetermeer Nederlands Kampioen Karate, Wado stijl.  
Beide karateka’s waren al eens eerder in hun nog prille  
carrière kampioen van Nederland.

Op zondag 28 april stroomt Circuit Park Zandvoort vol met 
duizenden fans van Amerikaanse auto’s, bikes, trucks en 
liefhebbers van ‘The American Way of Life’. Dan vindt er 
weer een nieuwe editie plaats van het grootste evenement 
in Nederland op dit gebied: American Sunday! Don't miss it!

Het was gezellig druk afgelopen zaterdagavond bij Mane-
ge Rückert aan de Heimansstraat. Zeer elegant werd een 
Pas de Deux wedstrijd gehouden met een echt Hollands 
tintje. Winnaars in de volwassenencategorie werden te-
recht en onder luid applaus ‘De Bertha’ met Madelon van 
der Vossen en José Leder.

Het damesteam van ZSC handbal heeft afgelopen zondag 
een fraaie overwinning geboekt op het sterke Zaanstreek. De 
heenwedstrijd werd thuis met 4 doelpunten verschil verloren, 
dus op voorhand leek het geen gemakkelijk ‘potje’ te worden.

Thomas v.d. Meijden was in 
2009 al eens kampioen en 
werd vorig jaar in de finale 
van het jongens lichtgewicht 
(-52 kilogram) U16 verslagen. 
Dit jaar echter kon hij op-
nieuw de hoogste trede van 
het schavot betreden, want 
hij wist de finale met 4-1 te 

Harley-Davidson bestaat 110 
jaar. Daarom wordt er tijdens 
American Sunday een spe-
ciaal programma voor het 

Een Pas de Deux is een dres-
suurproef op muziek die 
door twee ruiters wordt 
uitgevoerd. In de aanloop 
naar de kroning van Willem 
Alexander was het thema dit 
keer een ‘Hollandse avond’. 
De deelnemers staken elkaar 
echt naar de kroon en kregen 
ook een groot aandeel in het 
applaus van het aanwezige 
publiek. De deelnemende 
teams hadden veel tijd en 
energie gestoken in de mu-
ziek van hun proef en de bij-
passende kledij. Ook de jury-
leden hadden zich opvallend 

Coach Djurre Boukes han-
teerde de tactiek om ge-
controleerd te verdedigen 
en zuinig te zijn in balbezit. 
Omdat vanaf begin af aan 

winnen. Hij werd hiermee 
kampioen van de kadetten.

Joëlle Oomen was in 2011 
al eens kampioen en werd 
dat dit jaar, in de categorie 
meisjes lichtgewicht (-35 ki-
logram) U12 opnieuw. Haar 
finale was spannender dan 

motorenmerk gereserveerd, 
waaronder proefritten op 
een Harley-Davidson en een 
exclusieve Harley-Davidson 

aangepast aan het thema 
van de avond en arriveerden 
in stijl, in een persiflage van 
koningin Beatrix en prins 
Willem-Alexander achterop 
een oranje tractor.

Behalve de glorieuze winna-
ressen ‘De Bertha’s’ wisten 
Rosa Kerkman en Sandra 
Nelis in de categorie 2, spe-
ciaal voor de jeugd, te win-
nen met ‘The Foxy Pirates’. 
Aansluitend volgde een 
gezellige avond met veel 
Hollandse muziek in de kan-
tine van de manege. 

het hele team zich hier aan 
hield verliep de wedstrijd 
voor ZSC zoals gewenst. 
Bijna de hele wedstrijd heb-
ben de Zandvoortse dames 

karate

autosport

paardensport

handbal

die van Thomas, maar toch 
werd ze met een 2-0 winst 
kampioen van Nederland.
Een topprestatie om trots 

Parade op het Zandvoortse 
circuit. Bezoekers met een 
Harley-Davidson motor 
kunnen deelnemen aan de 
parade. Kosten bedragen  
€ 5 in de voorverkoop en € 10 
ter plaatse. De parade is te 
bezichtigen vanaf 16.00 uur 
en zal ongeveer 20 minuten 
duren.

Quarter Mile
Deze dag heeft verder een 
programma vol met activi-
teiten en bezienswaardig-
heden. Tijdens American 
Sunday is de ‘Gooze Dragrace 
Showdown’ niet weg te den-
ken! Hier zullen de muscle 
cars strijden op de ¼ mijl 
(402 meter). Ook het driften 
is een must. Er worden ver-
schillende rokende demo’s 

met één of twee doelpunten 
voor gestaan en uiteindelijk 
gingen de wedstrijdpunten 
ook mee naar Zandvoort. 
Na een ruststand van 6-8 
werd het uiteindelijk 14-15 
voor ZSC. “Een van de bete-
re wedstijden in mijn ogen 
en vooral goed om te zien 
dat steeds meer speelsters 
zich met het scoren gaan 
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Een typisch Amerikaanse Peterbilt truck

Juryleden ‘prins Willem-Alexander’ en ‘koningin Beatrix’

Thomas en Joëlle met hun bekers

op te zijn. Namens de 
Zandvoortse Courant van 
harte gefeliciteerd met dit 
schitterende resultaat!

gereden, zowel op de race-
piste als op de paddock. 
Naast deze rokende demo’s 
worden er nog meer circuit-
shows en powerdemo’s ver-
zorgd, zoals ‘Indian Pete’ met 
zijn ‘Kenworth Jettruck’. 

Naast al deze bezienswaar-
digheden kan er ook zelf op 
het circuit worden gereden 
tijdens de Recaro Track Time 
(vrij rijden) voor slechts € 40 
in de voorverkoop (op de dag 
zelf € 45). Bezoekers die een 
American Ride (Amerikaans 
voertuig) hebben, krijgen 
gratis toegang voor auto of 
motor inclusief bestuurder. 
Dit geldt voor de eerste 1.000 
aanmeldingen. Voorverkoop 
vindt plaats via www.ameri-
cainsunday.nl.

bemoeien”, zei een trotse 
Boukes na afloop.
Doelpunten ZSC: Manon 
v Duijn 4; Noëlle Vos 3 en 
Romena Daniels 3; Lucia vd 
Drift 2 en Christel Gazenbeek, 
Naomi Kaspers en Martina 
Balk ieder 1 doelpunt.
Eerstvolgende wedstrijd is 
op 13 mei om 10.30 uur thuis 
tegen koploper HAVAS.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles  
wat in Zandvoort leeft. 
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VIP Zandvoort
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilligers of heeft  

u vragen over arbeidsvoorwaarden, vrijwilligers-
verzekeringen en/of plichten? Dan kunt u terecht 

op de website van het Vrijwilligers Informatiepunt 
Zandvoort, www.vip-zandvoort.nl.  

Email: info@vip-zandvoort.nl 
Gemeente Zandvoort

Op 26 april om 11.00 uur werden Wilma Schrama-Belder, Nel Sandbergen-Kerkman 
en Huub Halewijn met een smoes naar het gemeentehuis gelokt. Het verrassingsef-
fect was van hun gezichten af te lezen toen zij de raadszaal binnen stapten en oog 
in oog kwamen te staan met familie, vrienden en bekenden. De verrassing werd nog 
groter toen de burgervader de twee dames en heer een Koninklijke Onderscheiding 
opspeldde voor hun buitengewone inzet voor de Zandvoortse samenleving. Alle drie 
zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Huub Halewijn is sinds 
1992 vrijwilliger bij Stichting 
Pluspunt. Hij maakt zich 

verdienstelijk op het ter-
rein van de hulp aan ou-
deren. Hij wordt gekwali-
ficeerd als iemand die zich 
geruime tijd ten bate van 
de samenleving heeft inge-
spannen of anderen heeft 
gestimuleerd. Veelal doet bij 
taxidiensten naar en van de 
Haarlemse en Hoofddorpse 
ziekenhuizen en ook heeft 
hij, zoals burgemeester Niek 
Meijer zei, twee rechter 
handen, waarmee hij veel 
senioren blij maakt door al-
lerlei klusjes voor ze op te 
knappen. 

Wilma Schrama-Belder 
ontplooit sinds 1993 vrij-
willige activiteiten voor de 

samenleving op diverse 
maatschappelijke terreinen. 
Zij is sinds 1994 lid van het 
Oranjecomité Zandvoort en 
vanaf 1996 secretaris van de 
Stichting Viering Nationale 
Feestdagen Zandvoort. Tot 
op de dag van vandaag ver-
vult zij deze rol met verve. 
Zij is medeorganisator van 
het evenement Culinair 
Zandvoort, waarvan in juni 
de eerste lustrumeditie 

Koninklijke Onderscheiding voor drie Zandvoorters

De School
mag blijven

‘Toch vallen ze een 
beetje van hun

 geloof af door de 
kerk te verlaten’

De Mannetjes

Vlnr.: Nel Sandbergen-Kerkman, Huub Halewijn, burgemeester Niek Meijer en Wilma Schrama-Belder

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

plaatsvindt, en treedt ze 
op als hulpverlener ten be-
hoeve van diverse oudere 
en alleenstaande mensen 
in haar woonomgeving. 
Verder verricht zij allerhan-
de hand- en spandiensten.

Nel Sandbergen-Kerkman 
is vrijwilligster sinds 1978. 
Zij heeft vrijwilligerswerk 
gedaan voor de basisschool 
en veel op sportief terrein. 
De laatste jaren is zij voor-
namelijk op cultureel terrein 
heel actief. Zij is secretaris 
van het Juttersmu-ZEE-um, 
secretaris van de Stichting 
Behoud Cultureel Erfgoed 
Zandvoort en commis-
sielid van de Organisatie 
Algemene Begraafplaatsen. 
Zij werd naar het raadhuis 
gelokt in de veronderstel-
ling dat haar man Hans een 
onderscheiding zou mogen 
ontvangen. De verbazing 
was zeer groot toen ze door-
kreeg dat niet hij maar zij 
degene was waar de hele fa-
milie op stond te wachten. 
De Zandvoortse Courant 
is trots dat zij iedere week 
weer haar bijdragen heeft 
in de krant.

Namens de Zandvoortse 
Courant: allen van harte 
gefeliciteerd met deze 
Koninklijke Onderscheiding. 

Ondanks dat het minder druk was werd er goed verkocht

Koninginnedag op 30 april was anders dan Zandvoort nor-
maal gewend is. Geen aubade voor het raadhuis dit keer en 
ook geen voorstelling van turnvereniging OSS. Wel de tradi-
tionele vrijmarkt vol koopjes die gescoord konden worden.

Koninginnedag 2013
gezellig dorpsfeestje

Toen op televisie de abdicatie 
begon, werd het duidelijk stil-
ler op de markt, maar mede 
door het zonnetje dat vroeg in 
de middag doorbrak, waren de 
meeste vrijmarktlieden toch 
tevreden.

Dat waren ook de organisa-
toren van de kinderspelen 
op het Gasthuisplein en de 
Swaluëstraat. Honderden 
kinderen vermaakten zich op 
de vele speeltoestellen en at-
tracties; van klimmuur voor 
de durfallen tot de draaimo-

len voor de kleintjes. Speciale 
armbandjes in meerdere kleu-
ren voorkwamen dat kinderen 
op de verkeerde speeltoestel-
len terecht kwamen.

Op 29 april werd tijdens 
‘Koninginnenacht’ het aan-
staande afscheid van koningin 
Beatrix gevierd en bij diverse 
horeca in de Haltestraat en 
op het Kerkplein werd gevierd 
dat Nederland een nieuwe ko-
ning heeft. Een sfeerverslag 
van al deze festiviteiten vindt 
u op pagina 7 van deze krant.
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023 -  571  57  07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl
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Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.

Aspergesoep
❖

Hollandse asperges met boerenham, 
gekookte aardappels, 

Hollandaise saus en gekookte eieren
of

Hollandse asperges met gerookte zalm, 
gekookte aardappels, 

Hollandaise saus en gekookte eieren
❖

Roomijs met caramel

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

Westerveld

Telefoon: 023 - 562 70 10
(24 uur per dag, ook in het 
weekend)

Monuta Westerveld
Fortweg 2, Hoofddorp
info@monutawesterveld.nl
www.monutawesterveld.nl

Ook als u niet bij ons 
verzekerd bent. 

Wij zijn er voor u als 
u ons nodig heeft.
Monuta Westerveld is altijd 
bereikbaar; voor, tijdens en na  
de uitvaart.

Lieve duin- en strandvriendjes

Ik heb 2 hele leuke jaren beleefd met jullie. Helaas ben 
ik vrijdag 26 april aan mijn laatste wandeling begonnen. 

XX Reef

Met dankbare herinneringen aan alles wat hij voor ons is 
geweest, delen wij u mee dat na een kortstondig ziekbed is 
overleden

Bert Molenaar
Bertje Bom

Zandvoort,                                                                        Alkmaar, 
7 december 1939                                                      26 april 2013

Cindy en Frits
Stephan en Mare
Trudy
Jopie en Gerard

Correspondentieadres:
T. Hooreman
Keesomstraat 79
2041 XC  Zandvoort

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 
2 mei om 14.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats, 
eveneens aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot samenzijn in strand-
paviljoen Woodstock, tent 7 te Bloemendaal aan Zee.

burgerlijke stand
20 april - 26 april 2013

Geboren:
Evy, dochter van: Wijnberg, Tim en: van der Kluft, Dominique 
Sabine
Tobias Chris Anthony, zoon van: van Vessem, Werner en: van 
der Slot, Bianca Wilhelmina

Overleden:
Morriën, Gerardus, oud 68 jaar
Blaauboer, Cornelis, oud 82 jaar
Wassenaar, Jeltje, oud 61 jaar
Venlet, Willem Benjamin Henri, oud 77 jaar
Schilder, Jacob Henricus Antonius, oud 73 jaar
ter Laak, Wilhelmina Johanna, oud 80 jaar
van Asselt, Jan, oud 91 jaar
Hoffman, Jan Hendrik, oud 67 jaar
Paap, geb. Koning, Nelly Elisabeth, oud 80 jaar
Harting, Willem, oud 90 jaar

Protestantse gem. Zandvoort 
10.00 uur Ds. L.J. Rasser uit Amsterdam
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastoor M. Wagemaker
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur D. Duijves

Evangelische Gemeente 
"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen



Zandvoortse Courant • nummer 18 • 02 mei 2013

3

column

Hoewel u geen tijd meer 
heeft voor watermanage-
ment, wil ik u meenemen 
naar een plek waar water een 
belangrijke rol speelt, want 
zonder de Noordzee had 
Zandvoort geen bestaans-
recht gehad. Tussen het wa-
ter en het land bevindt zich 
namelijk het strand en dat 
strand zorgt ervoor dat ons 
dorp een van de belangrijk-
ste toeristische trekpleisters 
is van het land waar u koud 
Koning van bent.

In het bijzonder wil ik u mee-
nemen naar een zondag in 
april. Ik bevond me in het 
dorpshart, toen ik een auto 
zag staan met een Engels 
kenteken. Een vrolijke gezin 
dat, ondanks het mindere 
weer, zichtbaar zin had in de 
vakantie, stapte uit. De man, 
vermoedelijk de vader van 
het stel, wenkte me en vroeg 
of ze hier konden staan met 
hun auto. “Dat kan”, zei ik in 
mijn beste Engels, “maar dan 
moet je wel een parkeerticket 
halen in een van de parkeer-
automaten.” “Kan ik met mijn 
creditcard betalen?”, vroeg 
hij, want Engelse meters zijn 
wat voortvarender dan die 
van ons. Ik legde hem uit dat 
dit niet kon. “We komen net 
aan”, zei hij, “en ik heb wel 
geld getrokken, maar er komt 
geen kleingeld uit de bank-
automaat.” Ook ik had geen 
kleingeld bij me, want anders 
had ik hem dat wel gegeven. 
Hij ging wisselen en maakte 
de fout om de familie mee 
te nemen. Ik ging een bood-
schap halen en toen ik drie 
minuten later, ik heb het ge-
klokt, terug kwam, stond de 
Engelsman vloekend naast 
zijn auto. Hij had een bon. 

Waarom ik u schrijf, is om 
een tip te geven. Als u ooit 
lintjes hier komt doorknip-
pen, neem dan niet alleen 
een schaar, maar ook 
een staaldraadtang 
mee. Om de omheining 
door te knippen die is 
aangelegd rondom het 
spookdorp Zandvoort. M

ic
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Majesteit,

3	 Jazz	'n	Jam	sessie	-	Café Oomstee, 
 aanvang 21.00 uur

3	 Dodenherdenking	- Plechtigheid bij Joods monument 
 (hoek Van Heemskerckstraat en Dr. J.G. Mezgerstraat), 
 12.00 uur 

4	 Dodenherdenking	-	Plechtigheid bij 
 Herdenkingsmonument (hoek Van Lennepweg- 
 Linnaeusstraat), 20.00 uur

5	 Bevrijdingsdag	-	Vossenjacht (Kerkplein, 10.30 uur) 
 en Bingo (De Krocht, 13.30-16.30 uur)

5	 Open	dag	The	Spot	-	Surf- en watersportschool. 
 Strandpaviljoen 23a, aanvang 12.00 uur

9-12	Wandelvierdaagse	 	

^ mei	_ mei a	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
02 mei t/m 08 mei

ZAMBEZIA, DE VERBORGEN VOGELSTAD (3D/NL)
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI-WO om 12.45 uur

DE CROODS (3D / NL)
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI-WO om 14.30 uur 
BOBBY EN DE GEESTENJAGERS (NL)
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI-WO om 16.30 uur 
VERLIEFD OP IBIZA
DO t/m ZA om 19.00 uur

SILVER LINGINGS PLAYBOOK
ZO t/m DI om 19.00 uur

ARBITRAGE
DO t/m DI om 21.30 uur

FILMCLUB: 
LE GRAND SOIR - WO om 19.30 uur 

IN DE MAAND MEI KOMT CINEMA NOSTALGIE  
TE VERVALLEN, NIEUWE DATUM IS DINSDAG 4 JUNI.

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

Evenementenagenda

koning zijn

cartoon - Hans van Pelt

Betrokkenen toosten op het goede nieuws

Drukte bij de buitenkraam van IVN

De School blijft definitief bestaan!

Gezellig en leerzaam Zee-Evenement

‘De School’ en ‘Stichting Lucas Onderwijs’ uit Den Haag 
gaan bestuurlijk in elkaar op. Daarmee is het voortbestaan 
van De School verzekerd, een felicitatie waard. Na langlo-
pende fusieonderhandelingen verleende staatssecretaris 
Sander Dekker vorige week eindelijk zijn goedkeuring.

Het jaarlijkse, gezamenlijke evenement van IVN en het Jut-
tersmu-ZEE-um was weer zeer geslaagd. Ook de weergo-
den waren afgelopen zaterdag gunstig gestemd, waardoor 
het een komen en gaan was tussen de diverse leuke en edu-
catieve activiteiten. De organisatie kijkt tevreden terug op 
een druk bezochte dag. 

Aan dit besluit zijn tal van 
scenario’s en concrete stap-
pen vooraf gegaan. Het af-
gelopen jaar was een ‘slechte 
thriller’ en het voortbestaan 
was tot afgelopen vrijdag 
spannend en onzeker, maar 
nu is die periode ten einde. 
“Op het resultaat zijn we 
trots: De School blijft, onze 
unieke werkwijze werkt, het 
concept is landelijk bekend 

door Nel Kerkman

IVN is een unieke landelijke 
organisatie die mensen lo-
kaal betrekt bij natuur, milieu 
en landschap. Daarbij gaat het 
om 'kennis, passie en doen' en 
het belang van een duurzame, 
groene leefomgeving. Dankzij 
20.000 leden en de vele vrij-

en we kunnen steunen op 
een van de grootste en in-
vloedrijkste besturen van 
Nederland”, aldus Marjolein 
Ploegman van De School, die 
ook de felicitaties van bur-
gemeester Niek Meijer en 
wethouder Gert Toonen in 
ontvangst mocht nemen.

“We zijn verheugd dat er nu 
een stabiele situatie ontstaat, 

willigers van de vereniging 
zorgt men via 174 lokale afde-
lingen voor natuur- en milieu-
educatie, met extra aandacht 
voor de relatie tussen kind en 
de natuur. 

Jutselen en korvissen 
Het woord jutselen is geen 
verschrijving maar een sa-

waarin het al dan niet voort-
bestaan van De School geen 
onderwerp van gesprek meer 
hoeft te zijn. Daarmee komt 
er tijd, aandacht en energie 
beschikbaar om De School in 
zijn concept en zijn concrete 
praktijk de komende jaren 
verder te ontwikkelen: pas-
send onderwijs voor elk kind”, 
aldus Ploegman, die verwacht 
deze zomer te verhuizen naar 
een grotere locatie. 

Vanaf nu kunnen er weer 
leerlingen worden aangeno-
men in de leeftijd van 4 tot 
12 jaar. Ouders kunnen zich 
aanmelden en een afspraak 
maken voor een kennisma-
kingsgesprek.

Wilt u meer weten over de 
fusie met Stichting Lucas 
Onder wijs? Op de website 
vindt u een aantal officiële 
documenten: www.deschool.
nl/fusie-lucas/, waaronder de 
analyse van de Commissie 
Fusietoets.

menvoeging van jutten en 
knutselen. Met de gejutte 
vondsten konden de kinderen 
een artistiek gevormd kunst-
werk maken. Dat lukte won-
derbaarlijk en het resultaat 
mocht er zijn. De korvisser 
is altijd zeer in trek want de 
zeevangst wordt eerst beke-
ken om tenslotte in een van de 
aquaria van het Mu-ZEE-um 
terecht te komen. 

Ook voor de diverse andere 
activiteiten was er veel ani-
mo van zowel grote als kleine 
mensjes, de dag vloog om. 
Binnen in het Mu-ZEE-um was 
het ook een drukte van belang. 
Voor de schelpen was er veel 
belangstelling, mede omdat 
Aty heel veel wist te vertellen 
over de gevonden schelpen en 
het zand. Aan het eind van de 
middag stond de bezoekers-
teller op 445, een geweldig 
resultaat. Al met al een suc-
cesvolle dag die volgend jaar 
zeker een vervolg krijgt. 
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Weer

Temperatuur

Max 11 13 12 13

Min 6 5 7 7

Zon 90% 85% 75% 90%

Neerslag 35% 20% 20% 30%  

Wind nno. 3-4 zzw. 4 wzw. 3-4 zw. 3

Prima weer 
eerste week mei 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Er is een correlatie tussen 
het verloop van een koude 
sprokkelmaand en een koud 
voorjaar zo blijkt. Zo verwon-
derlijk is dat ook niet, want 
de zeewatertemperatuur is 
natuurlijk opvallend laag na 
een koude wintermaand en 
het effect daarvan kan nog 
maanden naijlen. Ook dit 
jaar is de zeewatertempera-
tuur erg laag (geweest) en 
momenteel ligt deze nog 
zo’n 2 graden achter op het 
normale schema. Duidelijk 
zal zijn dat als de wind 
aanlandig blijft het nooit 
echt warm kan worden in 
het randstedelijke deel van 
Nederland.

De rest van de week kent 
een overwegend droog 
weerplaatje met gematigde 
temperaturen. Zo nu en dan 
geeft een verdwaalde bui of 
een verdwaald regengebied-
je een klein beetje neerslag 
af. Qua temperaturen zit-
ten we de komende dagen 
op het normale niveau van 
mei. Overdag wordt het tot 
bijna 15 graden of iets meer 
en in de nachten daalt het 
kwik soms tot beneden de 
5 graden.

Interessant zijn de ontwik-

kelingen rond het volgende 
weekend. De luchtdruk loopt 
dan op boven Scandinavië 
terwijl de barometers dalen 
boven Frankrijk. Het gevolg 
is een meer oostelijke wind 
bij ons, hetgeen een flinke 
temperatuurwinst kan be-
tekenen tot wellicht rond de 
20 graden. Doordat die druk 
richting Frankrijk zal dalen 
loert het gevaar van enkele 
koudeputjes ook.

Dit soort kleine lagedrukge-
bieden hebben niet zelden 
animo om zich in de omge-
ving van de Benelux op te 
houden en neerslag te ge-
ven. Dat is dus de bekende 
adder onder het gras later. 
Zelden zie je tegenwoordig 
meer een ‘schoon’ regime 
van hoge druk. Altijd moeten 
storingen als genoemd weer 
wat roet in het eten gooien. 

Enfin, in ieder geval is de te-
neur van het weer redelijk 
tot goed op middellange ter-
mijn met kans op wederom 
eens een graad of 20 later in 
de maand. Beluister eventu-
eel de maandprognose mei 
via 0900-1234554 op don-
derdag 2 mei.  

weerman Marc Putto 

De maand april is voorbij en het was gemiddeld een graad 
te koud in Zandvoort en omgeving. Zeer opvallend was dat 
de eerste vier maanden van dit jaar te koud verliepen en 
zulks geschiedde voor het laatst in het voorjaar van 1986.

Toen kwamen we uit de koude elfstedenwinter en was 
vooral februari een ongemeen koude maand.

 Do. Vr. Za. Zo. 

www.pluspuntzandvoort.nl 
T 023 57 40 330

Voor meer informatie en inschrijfformulieren.

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders.

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
Deelbetalingen is mogelijk bij cursussen boven de € 40,-.

Fotobewerking gevorderden Gimp
Deze cursus is bedoeld voor mensen die meer uit hun digitale foto's 
willen halen dan de gebruikelijke standaard bewerkingen. Voor deze 
cursus is een basiskennis van de computer gewenst en u dient in het 
bezit te zijn van een computer of laptop om thuis te oefenen.
Donderdag 19:30 – 21:30 uur 16 mei t/m 20 juni
 
Spaans Zomercursus
Es gezelegietos donde es genietos? Of tijdens u vakantie wel met een 
goed woordje Spaans voor de dag komen? Tijdens deze cursus leert u 
in 8 weken een aardig woordje Spaans.  
Woensdag 19:30 – 21:30 uur 15 mei t/m 3 juli

Yoga voor (ex) kankerpatiënten
Nieuwe docente: Ingeborg Mooiweer. Juist als je ziek bent (geweest)  
is het fijn om positief met je lichaam bezig te zijn. Na afloop is er  
gelegenheid om samen thee te drinken.  
Vrijdag 9:30 – 10:30 uur  17 mei t/m 5 juli 

JazzDance 55+Jong  

.... Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk. 
Wij werken aan lichaamshouding, buikspier en grondoefeningen en een 
jazzdans combinatie. 
Donderdag 14:30 – 15:30 uur 16 mei t/m 4 juli

Medische gym
Speciaal voor rug, nek en andere medische klachten.
Vrijdag 9:30 – 10:30 uur t/m 21 juni
  
Senioren Computercursus
Basiscursus
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur 7 mei t/m 11 juni

Hatha Yoga  
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt  
met eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt 
nieuwe energie en innerlijke kracht. 
Vrijdag 12:15 – 13:15 uur 17 mei t/m 5 juli

Lezing over verschillende 
vrouwenkwalen 

Bekkenbodem-instabiliteit, niet-zwanger kunnen worden.  
Postnatale/Postpartum Depressie, incontinentie,  

baarmoederverzakkingen. In een uur durende Prezi Presentatie 
legt Mariëtte van Werven in het kort uit wat de lichamelijke oorzaak 

van deze vrouwenkwalen kunnen zijn. Een verhelderende andere 
 kijk op dergelijke lastige kwalen.

Woensdag 15 mei van 10.00 tot 11.00 uur  
Pluspunt Zandvoort

Inloop vanaf 09.45 uur, u betaald alleen de koffie en thee.
Telefonisch aanmelden of via cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

Lezing over Hoofdluis,  
Allergie en Eczeem.

Hoe komt het dat deze kwalen zo hardnekkig zijn?
Op deze vragen geeft Mariëtte van Werven een antwoord.

In een uur durende Prezi-presentatie laat zij zien waar  
en hoe mogelijke lichamelijke oorzaken te vinden zijn.

Op donderdagavond 16 mei van 20.00-21.00 uur  
in Pluspunt Zandvoort.

U betaalt enkel voor de koffie en thee.
Telefonisch aanmelden of via cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

Een gouden huwelijk
50 jaar getrouwd zijn mag met recht een prestatie ge-
noemd worden. Zandvoorters Gerrie Kraaijenoord en Astrid 
Kraaijenoord-Van der Werff behaalden vrijdag 26 april die 
mijlpaal. Een dag eerder werden zij thuis verrast met een 
bezoek van burgemeester Niek Meijer en zijn vrouw, die het 
echtpaar kwam feliciteren met deze heuglijke gebeurtenis. 

door Mandy Schoorl

De 73-jarige rustige, klus-
grage Gerrie is er één van ‘De 
Rot’. Een geboren en getogen 
Zandvoorter, met uitzonde-
ring van 3 jaar, de tijd waarin 
hij met zijn moeder Alberdina 
Kuiper-Kraaijenoord en ba-
byzuster Elly geëvacueerd 
werd tijdens de oorlog en 
in Veendam heeft gewoond. 
Gelukkig heeft hij daar geen 
hongerwinter gekend, aan-
gezien er in het agrarische 
gebied voldoende te eten 
was. Echter, als ventje van 
5 jaar heeft Gerrie wel een 
treinmachinist beschoten 
zien worden. De kogels wer-
den rakelings langs hemzelf 
geschoten tijdens het bui-
tenspelen, wat hem toen-
tertijd weinig besef heeft 
meegegeven maar wat later 
letterlijk als een bom is inge-
slagen. 

De nu 70-jarige actieve, 
praatgrage Astrid is gebo-
ren in Velsen en zij was 1 
jaar dat haar vader overleed 
in de oorlog. Kort daarop is 
zij, samen met haar moeder 
en oudere broer Evert te-
recht gekomen bij haar opoe 
Wump (‘Pries’) en opa Evert 
Bol in Zandvoort, waar zij 
haar verdere leven opgroei-
de. Astrid is een bezig bijtje 
en liefhebster van operette 

en zang, en treed daarin zelf 
met regelmaat op. Verder 
geeft zij veel van haar vrije 
tijd aan het oppassen op de 
kleinkinderen. 

Het was op zijn 19e dat 
Gerrie de schone, 16 lentes 
jonge Astrid ontmoette op 
een feest van de Zandvoort 
Meeuwen voetbalclub waar 
hij trainde. Zij woonde bij 
haar opoe en opa en mocht 
voor het eerst mee uit met 
haar tante. De vonk sloeg 
over tijdens het dansen sa-
men en ze waren op slag 
verliefd. Fijne herinneringen 
hebben Gerrie & Astrid aan 
hun trouwdag in 1963. Het 
was stralend mooi weer en 
er werd een mooi feest met 
familie en vrienden gegeven 
in het cafetariagebouw ‘De 
Vijverhut’. 

Het echtpaar heeft 3 doch-
ters en 1 zoon, gevolgd door 7 
kleindochters en 1 kleinzoon 
in het vooruitzicht. In 50 jaar 
tijd van samen naar 13, straks 
14 personen. Dat is een mijl-
paal die gevierd mag wor-
den en dat hebben Gerrie & 
Astrid dan ook gedaan. Het 
werd een gedenkwaardig 
feest bij strandtent Thalassa 
afgelopen vrijdag, waar ze 
enorm van genoten hebben. 
Op naar het smaragden hu-
welijk over 5 jaar!

Het echtpaar Kraaijenoord kreeg bezoek van het burgemeestersechtpaar
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

twintig leerlingen te gaan 
ontbijten op dit vroege tijd-
stip. Het was een totale ver-
rassing voor de mentor, die 
vooraf totaal geen idee had 
van deze stunt. De klas had 
een ontbijt geregeld en dit 
werd met veel plezier ge-
nuttigd bij De Roode thuis. 
Hierna werd de stunt ver-
volgd op school in Driehuis.

Bijzondere Taizéviering
Op vrijdagavond 3 mei 
wordt er in de Protestante 
kerk van Zandvoort een bij-
zondere viering gehouden 
waarin de heilige doop zal 
worden bediend. Dit zal 
gebeuren door dominee 
Jos Aarnoudse, werkzaam 
als geestelijk verzorger 
bij onder andere het GGZ 
in Geest. Deze viering 
vindt plaats onder ver-
antwoordelijkheid van de 
Protestantse Gemeente van 
Zandvoort. Medewerking 
wordt verleend door de 
Taizévieringengroep. Het 
betekent dat de gebruike-
lijke Taizéviering in plaats 

van in de Agatha 
kerk dit keer in de 
Protestantse kerk is. 
Het thema van deze 
viering is: 'Opnieuw 
gaan leven'. Het in-
zingen van de speci-
aal aangepaste litur-
gie begint om 19 uur. 
De viering zelf begint 
om 19.30 uur.

Hond overreden
In de Cort. van de Linden-
straat is afgelopen vrijdag 
rond kwart voor tien ’s 
avonds een hond aangere-
den. De automobilist was 
helaas zo dapper om door 
te rijden, maar de zeer ver-
drietige baasjes willen hem 
of haar langs deze weg 
toch nog even laten weten 
dat hun hond Reef het niet 
heeft overleefd. Mocht de 
bestuurder zich alsnog wil-
len melden dan kan dat, het 
adres van de baasjes is bij 
de redactie bekend.

Dakplatanen geplant

In samenwerking met was-
serij Newasco en PvdA regio 
Haarlem/Zandvoort, zijn op 
vrijdag 26 april drie plata-
nen geplant op de hoofd-
locatie van Nieuw Unicum 
in Zandvoort. De platanen 
zullen voor natuurlijke scha-
duw zorgen op de boerde-
rij. De bomen zijn bekostigd 
door Newasco en samen 
met fractieleden van de 
PvdA staken medewerkers 
de handen uit de mouwen 
om ze te planten. De samen-
werking tussen Newasco, 
PvdA en Nieuw Unicum is 
tot stand gekomen via de 
Beursvloer Haarlem. Een 
prima initiatief met een 
heel duidelijke meerwaarde: 
organisaties, bedrijven én 
de samenleving worden er 
beter van.

Damherten  
afschieten mag
Damherten die buiten het 
gebied van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD) 
lopen, mogen worden afge-
schoten. De bestuursrechter 
deed deze uitspraak afgelo-
pen maandag in een zaak 
die door Faunabescherming 
was aangespannen tegen 
provincie Noord-Holland. 
Damherten buiten het ge-
bied van de AWD zorgen al 
lange tijd voor veel overlast 
en schade. De provincie wil 
aanrijdingen met damher-
ten voorkomen en schade 
aan de landbouw tegen-
gaan en had daarom toe-
stemming gegeven om de 
herten af te schieten. Door 
de uitspraak van de be-
stuursrechter mag de pro-
vincie daarmee doorgaan. 

Met grote regelmaat lachen ze je op straat tegemoet. De zelfge-
maakte posters waarop een jeugdfoto prijkt van een mede-inwoner 
die 18, 40, 65 wordt. Meestal zijn ze vastgeplakt op lichtmasten, prul-
lenbakken, verkeersborden en meterkasten. En dat mag eigenlijk niet. 
Voor een paar dagen is het natuurlijk grappig, maar dat ze vervolgens 
tot in eeuwigheid vergeeld, verkreukeld of aan flarden gescheurd het 
straatbeeld moeten blijven vervuilen is natuurlijk een ander verhaal. 
Dus beste feestvierders: Wees zo sportief om alles wat je ophangt ook 
weer weg te halen. Samen houden we op deze manier ZANDVOORT 
SCHOON!?

HENNY HIEP HIEP HOERA !

Gemeente Zandvoort

Workshop voor 
kinderen
Op woensdag 8 mei 
kunnen kinderen van 
8 t/m 12 jaar met het 
programma Glogster 
online een poster ma-
ken met eigen teksten, 
grappige animaties, 
foto’s en filmpjes over 
een zelfbedacht the-

ma. Tijdens het maken van 
de poster komt ook het on-
derwerp ‘online privacy’ aan 
de orde, bijvoorbeeld wat je 
van jezelf op internet plaatst, 
en ‘copyright’. Spelenderwijs 
krijg je ICT vaardigheden on-
der de knie en word je je be-
wust van je identiteit op in-
ternet. De poster kan in kleur 
worden uitgeprint maar je 
kunt hem ook online naar 
je vrienden sturen. De work-
shop is van 13.30 tot 15.30 uur 
in Bibliotheek Zandvoort. De 
toegangsprijs bedraagt voor 
leden € 5; niet-leden betalen 
€ 7,50.

Examenstunt in 
Zandvoort

Examenleerlingen uit 5 havo 
van het Ichthus Lyceum uit 
Driehuis hebben hun men-
tor Gijs de Roode afgelopen 
week vroeg uit zijn bed ge-
haald als examenstunt. De 
leerlingen waren vanuit 
Driehuis om 03.00 uur ver-
trokken richting Zandvoort 
om hun mentor te verrassen 
met een ludieke examen-
stunt. Om 04.00 uur belden 
ze bij hem aan maar onder-
weg twijfelden ze of hij de 
deur wel open zou doen. 
Gelukkig werd hij wakker en 
deed hij enigszins beduusd 
de deur open om met ruim 

De kroonprins en de prinses worden door de burgemeester  
welkom geheten

Indian Pete met de Kenworth truck met straalmotoren
Foto: Hans van der Vleuten

Veel activiteit vanuit de Golf

Druk bezochte American Sunday

De drie basisscholen die in het gebouw de Golf gevestigd 
zijn, hebben vorige week alle drie de nodige activiteiten 
ontplooid. De Duinroosschool en de Beatrixschool hadden 
vrijdag een primeur voor Zandvoort en de Nicolaasschool 
ging ’s middags een marathon lopen voor het goede doel.

Circa 15.000 bezoekers zijn afgelopen zondag op het eve-
nement American Sunday afgekomen. Tot ver in de middag 
waren de toegangswegen richting Zandvoort dichtgeslibd 
en na afloop was het omgekeerde het geval. 

Al heel vroeg stonden de leer-
lingen van de Duinroosschool 
en de Beatrixschool op het 
schoolplein klaar om ‘prins 
Willem-Alexander’ en ‘prin-
ses Máxima’ te verwelkomen. 
Het paar kwam persoonlijk 
de vorderingen in de aanloop 
naar de Koningsspelen van 
beide scholen in ogenschouw 

Deze jaarlijkse dag op Circuit 
Park Zandvoort, met aan-
dacht voor alles dat moto-
risch aangedreven is en uit 

nemen. Er werd een lied ge-
zongen voor het aanstaande 
koningspaar, dat vervolgens 
zich naar binnen begaf voor 
een fotomoment met de leer-
lingen en de ouders. Nadat de 
‘prins’ zijn goedkeuring aan 
het lied had gegeven, wer-
den de reguliere lessen weer 
voortgezet.

de Verenigde Staten komt, 
blijft dus heel aantrekkelijk 
voor heel veel mensen. Er was 
dan ook van alles en nog wat 

’s Middags waren alle groe-
pen van de Nicolaasschool 
op Duintjesveld aanwezig 
voor een sponsorloop voor 
KiKa. Het hardloopevenement 
werd door Lotte Kerkman van 
groep 7 georganiseerd via een 
project op school. Zij kreeg 
opdracht om een evenement 
te organiseren en dat is, met 
wat hulp, deze KiKa-run ge-
worden. De leerlingen konden 
zich laten sponsoren voor ie-
dere ronde die ze liepen. Het 
geld dat daarmee opgehaald 
werd, komt volledig ten goede 
aan KiKa.

Voor burgemeester Niek 
Meijer was het een drukke 
dag want hij had toegezegd 
om aan beide evenementen 
een bezoek te brengen. Voor 
de sponsorloop schoot hij de 
leerlingen van de groepen 1 
en 2 van de Nicolaasschool 
weg.

te doen. Wellicht het specta-
culairst zijn wel de sprintra-
ces over een ‘quarter mile’ en 
het optreden van Indian Pete 
met zijn zeer indrukwekkende 
truc, maar ook in het renners-
kwartier en de ruimten daar-
omheen werd het vele publiek 
volop vermaakt. Er was van al-
les te koop en te bezichtigen, 
van dikke Amerikaanse pick-
ups tot allerlei gadgets. 

Al met al blijkt American 
Sunday op Circuit Park Zand-
voort een echte publiekstrek-
ker. Daar zou een Amerikaans 
dorpsfeest zeker aan gekop-
peld kunnen worden.
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Dit is echt cliënt centraal 
Werken bij een Zorgbalans buurtteam betekent flexibel zijn, zelf 
dingen regelen, meer tijd en aandacht voor de cliënt. Dus samen 
werken aan goede zorg en welzijn voor je cliënt. Meer weten  
over werken in de thuiszorg bij een Zorgbalans buurtteam?  
Kijk op www.werkenbijzorgbalans.nl of neem contact op met  
Sacha Janssen, Werving & Selectie, tel 023 - 891 82 39.

Voor het verzorgen 
van uw uitvaart in 
Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend  
informatiegesprek 
mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort
Tollensstraat 67
2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278Omdat wij u begrijpen

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

www.zorgcontact.nl

Wij bieden u deskundige en professionele zorg 
thuis en dichtbij huis, afgestemd op uw wensen.

• Verzorging en verpleging thuis
• Huishoudelijke zorg
• Dagbesteding
• Personenalarmering en alarmopvolging

ZorgContact is werkzaam in Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout, Bennebroek en
Vogelenzang. Voor informati e over verzorging en verpleging thuis en
personenalarmering kunt u contact opnemen met onze wijkteams:
Wijkteam Duinrand: 06-43394461
of wijkteamduinrand@zorgcontact.nl
Wijkteam Nieuw Noord: 06-43394462
of wijkteamnieuwnoord@zorgcontact.nl
Wijkteam Bentveld en omstreken: 06-43394463
of wijkteambentveld.eo@zorgcontact.nl

Voor informati e over huishoudelijke zorg kunt u terecht
op telefoonnummer 06-43394464.

Voor informati e over de dagbesteding kunt u terecht op
telefoonnummer 06-43394465 of email: dagbesteding@zorgcontact.nl

24 uur per dag,

7 dagen per week

bereikbaar

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel Zie pagina 12

Specialist voor al uw bloemwerken.

Bloemen zijn er voor 
iedere gelegenheid.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

3 juni|voorronde
Golfbaan Spaarnwoude

4 november|finale
Kennemer Golf & Country Club

* INSCHRIJVINGEN 2013 AAN DE BAR*

   www.cafefier.nl
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Zandvoort maakt van Koningsdag één groot feest

Nieuw gedecoreerden in 
het raadhuis ontvangen

Koningslinde met sierhek onthuld

De laatste Koninginnedag annex eerste Koningsdag is in 
Zandvoort één groot feest geworden. Dat begon al met 
de Koninginnenacht in de Haltestraat. Dankzij Ruud Jan-
sen en zijn band (zes muzikanten en een zangeres) werd 
het een gedenkwaardige avond. Iedereen die iets met 
Ruud Jansens muziek heeft, was van de partij. Opvallend 
was dat elk nummer uit volle borst werd meegezongen. 
Dit publiek, waarvan sommigen in opvallend oranje out-
fit, kende zijn klassiekers! 

Zoals  gebruike l i jk  op 
Koninginnedag bracht het 
Gemengd Zandvoorts Koper 
Ensemble (dit keer extra 
groot) de stemming er op 
het Kerkplein al snel in. De 
uitbundig in oranje uitge-
doste zangers en zangeressen 

Traditiegetrouw nodigde de 
burgemeester en zijn eega 
de Zandvoortse gedecoreer-
den in het raadhuis uit, in 

Dinsdag rond het middag-
uur verzamelde zich een klei-
ne groep mensen op de krui-
sing van de Van Lennepweg/
Nicolaas Beetslaan. Zij wil-
den getuige zijn van de of-
ficiële onthulling van de 

kregen al snel het hele terras 
mee. Het gratis aangedragen 
Oranjebitter voor de koorle-
den voerde de stemming ver-
der op. Omdat het oranjezon-
netje steeds uitbundiger ging 
schijnen liep het Kerkplein 
steeds voller, waarbij kon wor-

de aanloop naar de festivi-
teiten op Koninginnendag. 
Na een kopje koffie of thee, 
uiteraard met een oranje ge-

koningslinde met daarom-
heen het sierhek van Margot 
Berkman. Een sierhek rond 
een koningslinde plaatsen is 
een eeuwenoude traditie die 
onderdeel is van de ceremo-
nies bij een troonswisseling. 

den genoten van gezellige 
muziek, gebracht door zanger 
Henk Jansen die werd bijge-
staan door Rob Dolderman en 
Theo Smit.

Haltestraat
Ook in de Haltestraat werd 
Koningsdag uitbundig ge-
vierd. Op meerdere plekken 
in de winkelstraat kon wor-
den genoten van verschil-
lende soorten muziek, vari-
erend van Nederlandstalig 
repertoire bij De Klikspaan 
tot Dj’s bij café Neuf, Chin 
Chin en café Fier en blues op 
het podium ter hoogte van 
Laurel & Hardy. De festivitei-
ten begonnen er weliswaar 

wat later in de middag, maar 
duurden wel langer, zelfs tot 
laat in de avond. Het gevolg 
was wel dat de diverse ca-
fés elkaar overstemden in 
een kakofonie van lawaai en 
dat was niet een goed idee. 
Rond 01.00 uur brak er nog 
een vechtpartij uit maar dat 
was eigenlijk de enige disso-
nant van een geweldige dag 
die menige Zandvoorter zal 
koesteren. 

Zoals ieder jaar was het 
ook nu weer een hoog ‘ons-
kent-ons’ gehalte, zowel 
op het Kerkplein als in de 
Haltestraat. Dat maakt dat 
het een heel gezellige sfeer 

Zandvoort op Koninginnedag 2013

is van Zandvoorters onder 
elkaar. Duidelijk was ook dat 
er deze dag niet op een euro 
meer of minder werd geke-
ken bij besteding in de kroe-
gen. Zandvoorters hebben er 
deze dag alles aan gedaan de 
economie uit het slop te trek-
ken… Met dank aan ex-konin-

gin Beatrix en de nieuwbak-
ken koning Willem-Alexander, 
die ook in Zandvoort zijn vi-
sitekaartje heeft afgegeven. 
Volgend jaar gaan we onder 
zijn leiding Koningsdag vieren 
op 27 april. Drie dagen eerder, 
maar daar zal niemand be-
zwaar tegen hebben.

bakje, worden dan de nieuw 
gedecoreerden aan de ‘er-
varen’ gedecoreerden voor-
gesteld. Na het voorstellen 
wordt met een oranjebit-
ter in de hand geproost op 
het welzijn van de konin-
gin. Volgend jaar zal dat 
dan op het welzijn van de 
koning worden. Op de foto 
ziet u van links naar rechts 
Nel Sandbergen-Kerkman, 
Ron Klaasse Bos en Wilma 
Schrama-Belder die door 
de burgemeester worden 
toegesproken. Aansluitend 
werd gezamenlijk op een 
groot scherm live naar de 
abdicatie gekeken.

Burgemeester Niek Meijer 
onthulde na een toespraak 
officieel het hek, in het bij-
zijn van de kunstenares en 
enkele onlangs gedecoreer-
de Zandvoorters.

Vlak bij de koningslinde is 
ook een speciale kronings-
putdeksel geplaatst.

Koninginnenacht met Ruud Jansen

Drukte op de vrijmarkt

Meezingen op het Kerkplein

Vrijwilligers van de kinderspelen
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Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

WAAROM ELDERS
MEER BETALEN?

Kijk ook op WWW.DIRCKIII.NL    Acties geldig t/m maandag 6 mei 2013, zolang de voorraad strekt.

Geniet, maar drink met mate. 

Nu een nog groter assortiment! Speciale wijn actiestraat met bijzondere partijen 
van over de gehele wereld. Enorme sortering frisdranken, waters, vruchtensappen 
en bieren voor discountprijzen! Eén ding is onveranderd: Onze service en de lage 
prijzen. Kom snel langs, laat u verrassen en profi teer van onze feestprijzen!

ELDERS 17,99

13.49
HELE LITER

DAT SCHEELT4.50!
ELDERS 13,47 

10.-
STEL ZELF SAMEN!
3 FLESSEN

PRIJS
KNALLER!

FR
AN

KR
IJ

K

U.
S.

A.
U.

S.
A.

AU
ST

RA
LI

E
AU

ST
RA

LI
E....

U.
S.

A.

ELDERS 5,99

 4.49
OP=OP!

ELDERS 5,09

 3.99
PER FLES

SAINT ANDRE 
BORDEAUX 
Rood of wit

WILLIAM’S 
CREEK 
RESERVE 
Sémillon - 
Chardonnay,
Shiraz of Rosé

CHARDONNAY,
ZINFANDEL OF 
GRENACHE ROSÉ 
Gallo Family 
Vineyards

   45
   27
   89

   37
   45

LANDERBRÄU BIER
Blik 50 cl

ENERGYDRINK
Blik 25 cl

APPELSAP
1,5 liter

COLA OF SINAS
1,5 liter

IJSTHEE
1,5 liter

ELDERS 0,69

ELDERS 0,39

ELDERS 1,29

ELDERS 0,49

ELDERS 0,69

VASTE LAGE PRIJS! SINAASAPPELSAP BAVARIA 0.0% 
Pilsner, Rosé, Wit,
Lemon of Gold
Blik 33 cl

MINERAALWATER

ELDERS 0,39

 29
1,5 LITER

COLA OF SINAS
Blik 33 cl

ELDERS 0,25

 17
PER BLIK

ELDERS 1,49

 1.09
1,5 LITER

ELDERS 4,49

 1.99
6 BLIKKEN

BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT 21 

SPECTACULAIR VERNIEUWD! 
DIRCKIII ZANDVOORT

SAFARI 
LIKEUR 
70 cl

BACARDI RUM 
SUPERIOR 
70 cl

JOUKE DE 
JONGHE 
KORENMOUT 
JENEVER
Exclusief bij 
DirckIII!

ELDERS 13,99

 9.99

VERGELIJKBARE
PRIJS 11,49

 7.99

HELE LITERHELE LITER

ELDERS 16,99

 12.99
STUNT!

 "Like  Facebook pagina en blijf 
op de hoogte van  laatste nieuws" 

"Tevens degene die de beste 
aanbeveling schrijft,

wint een Diner voor 2 t.w.v. € 50,-"

Tel. 023 - 57 175 80

De hele maand mei:
3 gangen menu voor € 14,75

VOOR:
Romige soep van mosterd en witte wijn

Of
Cocktail met gerookte kip, kerrie en ananas

HOOFD:
Mixed grill van kippendijen en biefstuk  

met frietjes en sla
Of

Vers gebakken scholfilet  
met frietjes en sla

NA:
Tiramisu

Of 
Dame blanche

Menu geldig van maandag t/m donderdag
Strandpaviljoen 8  |  reserveren wenselijk: 023-5716406

Mei menu bij
Storm!
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Reddingbootdag KNRM 
zeer succesvol verlopen

Jaarlijkse ‘Lintjesregen’ voor vrijwilligers bij Pluspunt

Expositie ‘Kroon op het werk’ 
in Zandvoorts Museum

Lichte paniek leidt 
tot topoptreden

De Reddingbootdag die het Zandvoortse station van de 
KNRM afgelopen zaterdag organiseerde in het kader van 
de landelijk aandacht voor het reddingswezen, is zeer suc-
cesvol verlopen. Circa 200 gasten hebben met de Annie 
Poulisse, de ‘redboot’ van Zandvoort, een rondje meege-
varen. De meesten waren uitgenodigd omdat ze donateur, 
oftewel ‘Redder aan de Wal’ zijn.

Afgelopen vrijdag was de traditionele lintjesregen voor 
vrijwilligers van Pluspunt. De ook aanwezige wethouder 
Gert Toonen benadrukte dat een samenleving niet zonder 
vrijwilligers kan functioneren. Volgens hem zijn vrijwilli-
gers de olie in de machine van de samenleving. 

Het sierhek dat de Zandvoortse beeldend kunstenaar Mar-
got Berkman mocht ontwerpen en maken is een sieraad 
voor Nederland maar ook voor Zandvoort. De gemeente 
heeft het hek, en een koningslinde waar het omheen hoort, 
dan ook als een van de eerste gemeenten in Nederland 
aangeschaft. Afgelopen vrijdag werden de Zandvoorters in 
het Zandvoorts Museum al in de gelegenheid gesteld om 
het te aanschouwen.

Zaterdagochtend ontstond er lichte paniek in het Zand-
voorts Museum. ’s Middags stond er weer een Museum-
podium gepland maar rond 10.00 uur meldde de pianist 
van het duo dat zou optreden zich ziek af. Goede raad was 
redelijk duur maar uiteindelijk werd plaatsgenoot Adam 
Spoor gebeld en die bracht de oplossing door zelf te ko-
men optreden.

Jaarlijks organiseert de KNRM 
een landelijke open dag om 
aandacht te vragen voor hun 
vrijwillige werk. De KNRM 
wordt niet gesponsord en 
heeft het nodig van giften en 
donateurs. Ook laten velen 
hun erfenis aan de reddings-
maatschappij na zodat het 
goede werk dat ze verrich-
ten, voortgezet kan worden. 
Als dank voor de gulle giften 
wordt een keer per jaar een 
Reddingbootdag georgani-
seerd.

In het botenhuis in Zand voort 
was het tussen 10.00 en 16.00 
uur een komen en gaan van 
veel geïnteresseerden. De 

Daarom is men bij Pluspunt 
heel erg dankbaar dat er al 
zo lang mensen zijn die zich 
belangeloos inzetten voor 
de medemens. Vervoer naar 
ziekenhuis, klusjes aan huis 
doen, helpen bij admini-
stratieve zaken, boodschap-
pen, gezelschap, en nog veel 
meer. 

Tijdens de presentatie in het 
Zandvoorts Museum vertelde 
Berkman dat ze vrije toegang 
had tot de Oranjecollectie 
van paleis Het Loo en het 
Rijksmuseum en daar haar 
inspiratie heeft opgedaan. 
Het sierhek is rond, heeft een 
doorsnede van 2 meter en is 
1,20 meter hoog. Het omarmt 
als het ware de Koningsboom. 
De elementen waar het uit is 
opgebouwd verwijzen naar 
de rijke geschiedenis van de 
Oranjes. De eerste vorm is 
de Oranjeboom, die zowel 
vrucht als bloesem draagt. 

Uiteraard een geweldig ge-
baar van Spoor, maar tijd 
om voor te bereiden had hij 
natuurlijk niet. Misschien 
was dat wel goed ook, want 
het werd een van zijn beste 
optredens ooit. Spoor was 
in grootse vorm op de alt- 
en tenorsaxofoon en zijn 
gezongen nummers van 
Frank Sinatra uit het Great 
Americain Songbook maak-
ten het feest compleet. 
Vanwege het mooie weer 
stonden de deuren van het 

volwassenen konden veel in-
formatie krijgen, de kinderen 
werden veelal verwend met 
gratis gadgets van de KNRM 
en er waren doorlopend 
films te zien met spectacu-
laire beelden van de diverse 
reddingsboten die de maat-
schappij heeft. Verschillende 
kinderen vroegen en kregen 
de nodige informatie om 
voor school een spreekbeurt 
te kunnen maken. Maar het 
grootste succes was wel dat er 
11 nieuwe donateurs konden 
worden bijgeschreven en zelfs 
een persoon die een erfenis 
aan de KNRM wil schenken. 
Een geweldig succes derhalve 
en volgend jaar weer!

Daarvoor zetten de vrijwilli-
gers zich in, met de telefoon-
dienst die dit alles coördi-
neert en de belbus regelt. Dat 
gaat niet vanzelf en vrijwilli-
gers zijn altijd welkom. Zeker 
in deze tijd, waarin bezuini-
gingen een steeds grotere rol 
speelt, zal de vraag naar hulp 
toenemen. “Met alle bezuini-

Sinds het ontstaan van het 
Huis van Oranje wordt dit 
symbool veelvuldig gebruikt 
om de standvastigheid en 
verbondenheid weer te ge-
ven.

Gastconservator drs. Aart v.d. 
Kuijl heeft in het Zand voorts 
Museum een speciale ten-
toonstelling ingericht met 
een groot aantal kunstwer-
ken van Berkman. De exposi-
tie ‘Kroon op het werk’ is tot 
en met 18 augustus te be-
zichtigen in het Zandvoorts 
Museum.

museum open waardoor 
steeds meer mensen, aan-
getrokken door de muziek, 
naar binnen kwamen om 
te luisteren. Zijn vertolking 
van ‘Bakerstreet’ van Gerry 
Rafferty werd geweldig ge-
waardeerd door het publiek, 
zelfs zo dat hij het als toegift 
nog een keer speelde. 

Genieten met een kapitaal 
was het onverwachte optre-
den van Adam Spoor in het 
Zandvoorts Museum. 

Donateurs konden meevaren op de redboot

Margot Berkman bij haar kunstwerk in het Zandvoorts Museum

De aanwezige jubilarissen

Adam Spoor gaf een show weg

gingen in het vooruitzicht zal 
het belang van vrijwilligers 
een steeds grotere stempel 
drukken op het geheel”, aldus 
de wethouder. Er is ondertus-
sen ook een project gestart 
voor werving van jonge vrij-
willigers. 

De vrijwilligers die 5, 10, 15, 
20 jaar of langer dienstbaar 
zijn geweest, worden jaarlijks 
rond Koninginnedag in het 
zonnetje gezet en ontvan-
gen een ‘Koninklijk Pluspunt 
speldje’. Dit jaar zijn er 20 
jubilarissen, waarvan 12 aan-

wezig konden zijn. Met 5 jaar 
op hun conto zijn dat: Greet 
van Duijn, Stans Hellingman, 
Thea v.d. Heuvel, Amanda 
Stienstra, Mill Pietersen 

en R. Seeder. 10 jaar: Aad 
Speets en Andries van Marle. 
15 jaar: Wiebe Damhoff, 
Jannie Hoppe, Wim Hoppe, 
Ria Snijder, Ank Versteege, 

Jan van Bavelgem, Armand 
d’Hersigny en Ina Slotemaker. 
20 jaar: Raks Rudolphus, Wil 
van Keulen, Miep Rouss en Ida 
Halewijn. 
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Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Krant niet 
ontvangen? Bel vrijdagmiddag 

06-1139 1478 of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

WIJ ZIJN vRIJDAgS vAN 9.00 - tOt 21.00 uuR gEOPEND!

t/m 12 jr.

Ze zijn er weer
de eenjarige zomerplanten, 

in de kwaliteit die u van ons gewend bent.

Maar ons advies blijft:
plant verstandig, denk aan de IJsheiligen!

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Raadhuisplein ZandvooRt
voorheen haringkraam Arie Koper

start donderdag 2 mei met een nieuwe verkoopwagen en een uitgebreid  
assortiment aan vislekkernijen. 

Vanaf heden verkopen wij vers gebakken vis en andere warm gebakken  
visproducten, waaronder kibbeling en lekkerbek alleen van kabeljauw. 

Met onze kibbeling van kabeljauw kunt u dit weekeinde voordelig kennis  
komen maken: 

Portie Kibbeling Voor € 3,00
groot Portie Kibbeling Voor € 4,25
PondbAK Kibbeling Voor € 7,50
De saus krijgt u er gratis bij!!

Voor alle andere visproducten, waaronder ons vertrouwde assortiment  
en natuurlijk vers gesneden haring, bent u ook van harte welkom  
aan onze nieuwe verkoopwagen! 

Wij hopen u snel te kunnen begroeten, 

Guijt visspecialiteiten
GeZond Genieten

geopend: dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - tot 18.00 uur
zaterdag van 8.00 - tot 18.00 uur
in juni, juli en augustus ook maandag geopend

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op
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Herdenkingen in Zandvoort
3, 4 en 5 mei staat Zandvoort bol van de herdenkingen aan 
de Tweede Wereldoorlog. Zo zal de jaarlijkse herdenking 
bij het Joods Monument op de hoek van de Mezgerstraat 
en de Jac. van Heemskerckstraat in verband met de Sabbat 
een dag eerder plaatsvinden, op vrijdag 3 mei om 12.00 uur. 

4 mei is de herdenking voor 
alle doden en gesneuvelden 
in alle oorlogen. De herden-
kingsdienst in de Protestantse 
kerk aan het Kerkplein begint 
om 19.00 uur, waarna om 
19.30 uur de stille stoet via de 
Haltestraat, de Vondellaan en 
de Van Lennepweg naar het 
algemeen monument zal 
lopen. Daar wordt om 20.00 
uur 2 minuten stilte in acht 
genomen. Vervolgens is er 
gelegenheid om bloemen bij 
het monument te leggen. Een 
aantal Zandvoortse oorlogs-
veteranen zal deel uitmaken 
van de stoet.

5 mei
Op Bevrijdingsdag zullen tus-
sen 09.30 en 10.00 uur circa 

40 oude legervoertuigen, 
van de verenigingen Kelly’s 
Heroes uit Zandvoort, aange-
vuld met voertuigen van de 
landelijke vereniging ‘Keep 
them rolling’, vanuit IJmuiden 
via het strand in Zandvoort 
aankomen. Ter hoogte van het 
casino komen ze omhoog en 
rijdt de colonne naar het Huis 
in de Duinen, waar de chauf-
feurs een maaltijd zal worden 
aangeboden. Daarna gaat de 
colonne terug naar het strand 
en wordt de tocht voortgezet 
naar Den Haag om daar aan 
de festiviteiten deel te ne-
men.

Vossenjacht
Vanaf 10.30 uur start op het 
Kerkplein een spannende 

vossenjacht door het cen-
trum van Zandvoort. Bij de 
‘verklede’ mensen moeten 
letters worden verzameld, die 
samen een woord vormen dat 
de oplossing is van dit mooie 
kinderevenement. Deelname 
is voor iedereen gratis, kinde-
ren onder de 6 jaar ometen 
begeleid worden door een 
volwassene. Aan het einde 
van de vossenjacht krijgen 
de kinderen een traktatie en 
er staat op het Kerkplein een 
springkussen.

Bingo
’s Middags is er de altijd 
oergezellige bingo voor de 
senioren van Zandvoort. In 
theater De Krocht zal dan 
weer menige Zandvoortse 
en Bentveldse senior worden 
ontvangen met een hapje en 
een drankje. De bingo is van 
13.30 tot circa 16.30 uur met 
vooral vele en leuke prijzen. 
Hein Schrama zal het geheel 
begeleiden op de vleugel.

Hannie Schaftschool op Erebegraafplaats
Leerlingen van de Zandvoortse Hannie Schaftschool hebben traditiegetrouw een bezoek 
gebracht aan de Erebegraafplaats en fusilladeplaats aan de Zeeweg in Overveen. In de aan-
loop naar de herdenkingen op 4 mei leggen de kinderen ieder jaar bij het graf van verzets-
strijdster Hannie Schaft een bloemstuk en houden ze een minuut stilte in acht.

In voorbereiding op het be-
zoek zijn de kinderen al enige 
tijd op school bezig met les-
sen, een theatervoorstelling 
over Anne Frank en andere 
activiteiten over de Tweede 
Wereld oorlog in Zandvoort en 
in het bijzonder over Hannie 
Schaft zelf. “Wij vinden het na-
melijk belangrijk dat de kinde-
ren leren wie Hannie Schaft 
was, tenslotte is de school 
naar haar vernoemd”, aldus 
Ella Smith van de Openbare 
Bassis school.

De kinderen hadden zelf 
prachtige gedichten gemaakt 

en hebben deze op de Ere be-
graaf plaats en bij de fusillade-
plaats voorgedragen. Het was 

een prachtig en indrukwek-
kend bezoek dat de leerlingen 
niet snel zullen vergeten.

Herdenking bij het monument

Jan Merten ‘Bloody Dutch Sailor’

Broers willen via stichting mensen die 
het nodig hebben eenmalige hulp bieden

Nu de herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 3 en 
4 mei weer zal plaatsvinden, willen wij graag aandacht 
besteden aan de heer Jan Johannes Victor Merten (1897-
1968). In 1917 kwam deze oud-stuurman/aannemer van 
schepelingen als stuurmansleerling in dienst, waarna hij 
opklom tot tweede stuurman op voornamelijk passagiers-
schepen, o.a. het s.s. “Venezuela”. 

Ingezetenen van de gemeente Zandvoort kunnen bij acute 
financiële problemen in de toekomst vrij snel geholpen wor-
den. Onlangs is er een stichting opgericht die snel hulp kan 
bieden, op materieel en financieel gebied: de Stichting Ge-
broeders Paul en Max Schuhmacher Zandvoort. 

Op dit schip liep hij ern-
stig oogletsel op, waardoor 
zijn loopbaan op den duur 
een andere wending zou 
krijgen en hij helaas geen 
gezagvoerder kon worden. 
In 1939 werd hij bevorderd 
tot eerste stuurman, in 

De broers willen hun nala-
tenschap ten diensten stel-
len van inwoners van onze 
gemeente en hebben hun 
kapitaal in een stichting 
ingebracht. Zij hebben een 
groot deel van hun leven in 
onze mooie gemeente zeer 
prettig gewoond en willen 
uit dankbaarheid iets terug 
doen.

Deze hulp is bedoeld voor 
mensen die een dringend 
probleem hebben dat snel 
opgelost moet worden. “U 
moet zich voorstellen dat 
bijvoorbeeld een koelkast 
kapot is gegaan en dat het 
gezin op dat moment niet 
over de financiën beschikt 
om direct een nieuwe aan 
te schaffen. Zonder koelkast 
kan men tegenwoordig niet. 
Dan kan men een aanvraag 
doen bij de stichting. Maar 

welke functie hij de Tweede 
Wereldoorlog buitengaats 
zou ingaan. Op 27 april 1941 
maakte hij als purser ten 
zuiden van Kreta de on-
dergang van het s.s. “Costa 
Rica”, dat door veel Engelse 
troepen was bemand, mee. 

ook speciale ziektekosten, 
een schoolreisje voor de 
kinderen dat niet betaald 
kan worden, de contributie 
van een sportvereniging van 
een kind die te zwaar drukt 
op de financiële mogelijkhe-
den van een gezin of het vol-
doen van een rekening om 
schulphulpverlening moge-
lijk te maken, zijn voorbeel-
den die de stichting onder 
handen neemt”, zegt Max 
Schuhmacher, de enige nog 
in leven zijnde van de beide 
broers. 

De familie Schuhmacher 
is vanuit Indonesië naar 
Nederland gevlucht van-
wege de Japanse dreiging. 
Later kwamen de beide 
broers vanuit Den Haag 
naar Haarlem en Zandvoort 
en hebben via de handel hun 
kapitaal vergaard. De uitke-

Door de grote koelbloedig-
heid van de bemanningen 
van zowel de Engelse ma-
rineschepen als de beman-
ning van de “Costa Rica” wa-
ren er geen mensenlevens 
te betreuren. 

Vlak na de oorlog mocht 
Merten persoonlijk van 
de toenmalige premier 
Churchill naast een foto 
met handtekening een si-
garenkoker, gemaakt van 
zwart roggehuid en voor-
zien van zijn initialen, in 
ontvangst nemen. De even-
eens getoonde letters ‘BDS’ 
staan voor: ‘Bloody Dutch 
Sailor’ (vertaling overbo-
dig…). Tevens is Jan Merten 
bij koningin Wilhelmina op 
de thee geweest en werd 
hem het Bronzen Kruis 
toegekend. Na de oorlog, 
teruggekeerd in Zandvoort, 
werd hij Aannemer van 
Schepelingen bij de KNSM, 
wat hij tot zijn pensionering 
in 1962 heeft uitgevoerd. 

ringen vanuit de Stichting 
Gebroeders Paul en Max 
Schuhmacher Zandvoort 
worden gedaan van de rente 
van het kapitaal; zodoende 
blijft het kapitaal altijd op 
orde. Het stichtingsbestuur 
bestaat uit burgemeester 
Niek Meijer, Marc Hermans 
en Ben Zonneveld. 

Uiteraard zijn er enkele 
restricties waaraan u moet 
voldoen om in aanmerking 
te komen voor hulp vanuit 
de Stichting Gebroeders 
Paul en Max Schuhmacher 
Zandvoort. Zo moet u woon-
achtig zijn in de gemeente 
Zandvoort, moeten alle 
andere mogelijkheden om 
financiële hulp te krijgen 
ontbreken en moet met de 
eenmalige bijdrage het pro-
bleem opgelost zijn. U kunt in 
aanmerking voor hulp komen 
door zelf een aanvraag in te 
dienen. Formulieren hier-
voor zijn te verkrijgen bij de 
gemeente en bij Pluspunt en 
binnenkort ook via een speci-
ale website: www.stgebrpau-
lenmaxschuhmacher.nl. 

Officieel document van purser Jan Merten
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken + nagels 
knippen + eelt verwijderen 
+ evt. likdoorns weghalen 

+ creme massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 

Thuisbehandeling 
normaal € 30 nu € 25. 

Info: 5734944 of 
06-50203097

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door zorg-

verzekering) 

Te huur: 
7 pers. chalet 

op het eiland van Maurik. 
All in prijs al 

vanaf € 495 p.wk. Voor info: 
marcelhorneman@

gmail.com
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) netwerk 

of advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 of 
06-22209568

Voor een pedicure  
behandeling waarin u de 
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is in 

het verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroeide 
nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................
 Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Gespecialiseerd 

in Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 0653231754
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
Tel. 06-41074141
www.stucadoor-

specialisten.nl
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

.........................................................
Schoonmaakbedrijf P.M.K.
Heeft u schoonmaakhulp 

nodig (in Zandvoort) 
voor uw bedrijf,

kantoor of privé?
Bel: 06-44875212

Wat is er te zien in 
de tuinen van 

kdv Pippeloentje en Pluk? 
Plantjes groeien, 

bomen en struiken krijgen 
nieuw blad, vogels vliegen 
af en aan, maar vooral veel 
vrolijk spelende kinderen. 

Dit is 
'Natuurlijk-SKiP'. 

www.pippeloentje-pluk.nl 
.........................................................

Schilders 
hebben tijd over.

 € 13,- p.p.p.u.
Ook stucwerk mogelijk, 

vanaf € 7,- p/m2
Tel. 06-33448192

.........................................................
Toplocatie appartement 

aan de boulevard 
2-kmr te huur ca. 60 m2 
incl GWL+tv en internet. 

Korte verhuur 
(paar maanden) 

ook mogelijk. 
Tel. 06-10177131 

.........................................................
Bouw- en 

renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort). 

Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk,
stucadoren, 

timmerwerk, 
badkamers en keukens.

Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit!
Tel. 06-44875212

.........................................................
100% geschift!

The Hedi’s International
Nog één maal, 

zaterdag 25 mei 
20.00 uur in

theater De Krocht. 
Voorverkoop € 8,- p.p.

Tel. 06-54677947
.........................................................

Te huur aangeboden: 
zomerhuis. 

Per direct, geschikt voor 
1 werkend persoon, 

omgeving NS station. 
2 kamers, 

separate keuken, 
incl. GWL+Wifi.

 Interesse? 
Bel 06-27525371

Dier van de Week
Amara is een heel lief en vrolijk konijntje. Ze is erg speels 
en houdt van rennen, klimmen en knuffelen. Amara zoekt 
een huis met een tuin waar ze lekker haar gang kan gaan 
in een fijn hok met een grote buitenren. Ze kan het prima 
vinden met kinderen en zoekt een huis met en tuin waar 
ze lekker buiten kan wonen met een leuk soortgenootje. 

Heeft u een fijn huis en een leuk vriendje voor Amara? 
Kom dan snel eens langs om kennis met haar te maken, 
ze zit al op u te wachten. Dierentehuis Kennemerland, 
Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 
11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierente-
huiskennemerland.nl. 



Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week 2013

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij 
onze nieuwe collectie

beschermengeltjes 
weer binnen hebben?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Voor ’n mooie Moederdag!
De leukste cadeaus met kaas.

Kies uit - dan maken wij er een
mooi cadeautje van - al vanaf € 4,95

Uit eigen keuken:
Asperge beenham schotel

100 gram € 1,25
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hele maand mei voor Pashouders

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

15% KORTING
OP WENSKAARTEN

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand mei

10% korting 
Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

PERSONAL TRAINING  & 
SMALL GROUP TRAINING

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Nu met Zandvoort Pas;
AFslANkmAssAge
(kuur van 10x)

www.PrAktijkixchel.Nl

wellNessPrAktijk

10%
kortin

g



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

voort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om 
een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD 
een verzoek om voorlopige voorziening digitaal indienen bij ge-
noemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitge-
breide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar be-
roep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen die zienswijzen 
hebben ingediend tegen het concept-besluit kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd be-
roepschrift indienen. De datum van bekend¬making is de verzend-
datum van de vergunning.  Indien het geen vergunning betreft is 
dit de publicatiedatum. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om 
een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het beroepschrift.

Evenementenvergunningen verleend 
- Er is een evenementenvergunning verleend voor de Familiekermis 
Zandvoort die wordt gehouden van 19 tot en met 28 juli 2013.
- Een evenementenvergunning is verleend aan Onair-Events voor 
het  houden van 2 kofferbakverkopen op zaterdag 1 juni en zater-
dag 17 augustus 2013.

Gehandicaptenparkeren 
Op grond van het op 1 november 1999 in werking  getreden Alge-
meen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en Wethou-
ders van Zandvoort op 2 april 2013 besloten tot het  aanleggen van 
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van 
Brederodestraat t.h.v. nr. 7. Het verkeersbesluit is gepubliceerd op 
Staatscourant.nl en ligt zes weken ter inzage bij het gemeentehuis.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Zandvoortselaan 165, kappen boom achtererf, ingekomen 19 april 
2013,2013-VV-038.
- Oranjestraat 3rd, 5 en 7, vervangen en plaatsen ramen, plaatsen 
voordeur en wijzigen kozijnindeling, ingekomen 22 april 2013, 
2013-VV-039.
- Kostverlorenstraat 61, kappen drie bomen op zij-erf, ingekomen 
19 april 2013, 2013-VV-040.
- Ontvanger Schoutenstraat 3, plaatsen nieuw kozijn, ingekomen 
25 april 2013, 2013-VV-041.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze 
over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. 
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het be-
stemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan 
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat 
u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of 
ontheffing worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en 
pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Indien wel 
zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de publicatie 
voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit vermeld 
worden. In die gevallen kan alleen beroep worden ingesteld als 
zienswijzen zijn ingediend

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Bentveld:
- Zandvoortselaan 363, doorbreken van een constructieve wand, 
verzonden 23 april 2013, 2013-VV-036.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Mr. Troelstrastraat 58, uitbreiden woning en garage en plaatsen 
dakkapel, verzonden 24 april 2013, 2012-VV-138.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de 
rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de 
gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde 
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het 
Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zand-

Gemeentelijke publicatie week 18 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 17 en de 
verdere in 17 door het college genomen besluiten zijn in week 18 
vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en 
op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 7 mei 2013. Zij houdt dan 
een Informatiebijeenkomst. U kunt inspreken over de onderwer-
pen op de agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Gemeenteraad - Informatie dinsdag 7 mei 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

COLLEGEZAKEN 20.05 uur
Mededelingen van/vragen aan het college
Voortgangsbewaking

RAADSZAKEN 20.15 uur 
Initiatiefraadsvoorstel Inspraak- en participatieverordening 2013
Vaststelling basistarieven hulp bij het huishouden (Wmo)
Verordening Maatregelen, fraude en verrekenen bestuurlijke boete 
inkomensvoorzieningen 2013
Aanpassing gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap 
Zuid-Kennemerland (Paswerk)
Archiefverordening 2013

Debat en besluitvorming over de laatste drie onderwerpen van 
Raadszaken vindt plaats op 14 mei 2013. 

U mag op deze bijeenkomst ook niet-geagendeerde onderwerpen 
aan de orde stellen. Hiervoor geldt dat zij minimaal 24 uur voor 
aanvang van de Informatiebijeenkomst bij de griffie moeten 
worden aangemeld. Er worden in principe maximaal drie inspre-
kers met niet-geagendeerde onderwerpen in één bijeenkomst 
toegelaten.

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan het 
Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De agenda kan 
na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente 
agenda en alle informatie op de website van de gemeente; klik 
hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website rechtstreeks 
uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luisteren en 
verslag”).

Ronde Tafelbijeenkomst 

Op woensdag 8 mei is er geen Ronde Tafel bijeenkomst.

Wijziging ophalen huisvuil
Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) wordt vrijdag 10 mei

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donder -
dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

   U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiter-
aard kunt u ook een afspraak maken aan de balie of bij de re-
ceptie of per telefoon.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 
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Koningsspelen vallen in het water Derde plaats voor Imke van der Aar 

Veel vis bij Beach Club Take FiveWisselende start softbalseizoen

Oomstee geplaatst voor de halve finale

De koningsspelen die de Zandvoortse scholen afgelopen 
vrijdag op de velden van sportcomplex Duintjesveld had-
den voorbereid, zijn bijna volledig in het water gevallen. 
Waar het de dag ervoor nog schitterend weer was, werd er 
vrijdag om 10.00 uur gestart in de regen. Met een straffe 
wind deed het guur aan.

Badmintontalent Imke van der Aar is afgelopen week der-
de geworden op het Six Nationstoernooi in Papendal in de 
categorie U17. Zes toplanden uit Europa hadden hun beste 
spelers naar Arnhem gestuurd. Imke was namens Neder-
land actief in de mix en de dubbel.

Onder prima omstandigheden werd afgelopen zondag de 
tweede strandwedstrijd van dit jaar gevist. De wedstrijd 
was nog maar net begonnen of er kwam al een melding 
van Gerard Bluijs dat hij drie botten tegelijk ving. Dat bleek 
het begin van een vangstrijke visdag. 

De softbalsters van ZSC zijn het seizoen wisselend begon-
nen. Vorige week woensdag werd in eigen huis verloren 
van DSS maar de vrijdag daarna werd een mooie winst ge-
boekt op Rooswijk uit Bloemendaal.

Direct na de met 11-8 gewonnen uitwedstrijd tegen Bremmetje 2 in Heemstede was er al 
gesteggel over de thuiswedstrijd in Zandvoort. Uiteindelijk blijkt Bremmetje 2 geen team 
te kunnen formeren om hun uitwedstrijd in Zandvoort te spelen. 

In het mixed toernooi troffen 
Imke en haar partner Luuk 
van Renswouw de als eerste 

geplaatste Denen. Ze streden 
voor elk punt, maar uitein-
delijk bleek deze tegenstan-

telde niet mee. De wedstrijd 
werd gewonnen door Gerard 
Bluijs met veertien vissen, 
goed voor 353 cm. Tweede 
werd Addy Ottho met twaalf 

en werd het verschil pas op 
het einde van de wedstrijd 
gemaakt. Zandvoort begon 
nu wel alert en sloeg naar be-
horen. Al in de eerste inning 
kwamen Maura Renardel 
de Lavalette, Marcella Balk, 
Wilma Valkestijn en Denise 
Luyt op de honken. Hieruit 
werd er twee keer door 
ZSC gescoord maar ook 
Bloemendaal maakte in de 
gelijkmakende innig 2 punten. 
Aan het einde van de derde 
inning stonden de dames van 

vrijdagavond 10 mei om 19.00 
uur opnemen tegen Hugo 
Bloemenshop. Supporters 
van het Zandvoortse team 
worden natuurlijk verwacht 

koningsspelen badminton

vissensoftbal

biljart

De groepen 5 en 6 waren nog 
maar net begonnen toen 
de weersomstandigheden 
steeds slechter werden. De 
kinderen stonden in natte 
kleren te rillen van de kou, ze 
stonden erbij als verzopen 
katjes. De organisatie kon 
niet anders beslissen dan om 
deze dag, die in principe een 
feestdag zou moeten worden, 
af te gelasten. Een onderdeel 
kon nog in de Korver Sporthal 
afgewerkt worden, dankzij de 
steun van de Sportacademie 
Amsterdam. De groepen 7 en 
8, die ’s middags zouden deel-
nemen, zijn helemaal niet in 
actie gekomen.

der nog een maatje te groot 
voor het Nederlandse duo. De 
dubbel speelde ze met haar 
vaste partner Tamara van 
der Hoeven. Er werd een heel 
mooie derde plek veroverd. 
Beiden zijn net 15 jaar en nu al 
een koppel om rekening mee 
te houden. Er zit nog zo veel 
progressie in dat de toekomst 
er rooskleurig uitziet voor hun. 
Eerder dit jaar eindigden ze al 
bij de laatste 8 van Nederland 
bij de senioren.

De komende weken volgen nu 
nog toernooien in Arnhem en 
Til burg, de Junior Master finale 
en als laatst in juni het Ne der-
lands Jeugd kam pioen schap.

vissen (291 cm) en derde werd 
Jeff de Vos met negen vissen 
(185 cm). Winnaar van de pot 
van € 60 voor de grootste vis 
werd Addy Ottho met een bot 
van 37 cm. 

Het was een zeer geslaagde 
visdag en zoals gewoonlijk 
was de verzorging van Take 
Five weer uitstekend. Door 
de aankondiging van het be-
stuur van de Zeevisvereniging 
Zandvoort dat de exploitant 
deze dag op koffie met ap-
pelgebak en een lunch met 
sliptong en patat zou trakte-
ren waren er dertig leden die 
zich dat buitenkansje niet lie-
ten ontgaan. Er kwamen zelfs 
leden uit Breda en Etten-Leur. 

de thuisploeg zelfs voor met 
5-3. De vierde inning werd de 
inning van Laura Koning. Met 
een machtige homerun, met 
Denise ….. ‘aan boord’ boog zij 
de achterstand eigenhandig 
om naar een gelijke stand: 5-5. 
De zesde inning is uiteinde-
lijk voor Zandvoort waardoor 
ze de eerste winst in dit nog 
zo prille seizoen konden boe-
ken. Een mooie 6-8 overwin-
ning voor werpster Renardel 
de Lavalette die sterk ge-
steund werd door haar veld. 
De eerstkomende wedstrijd 
is op woensdag 9 mei om 
19.30 uur. Dan zijn dezelfde 
Bloemendaalse dames te gast 
op Sportpark Duintjesveld. 

om aan te moedigen. Uit de 
andere poule spelen Daltons 
en Yverda 1 op dezelfde avond 
tegen elkaar voor de andere 
plaats in de finale.   

adverteerders

Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dirck III Slijterijen
Dorsman Assurantiën
Exprom
Guijt Visspecialiteiten
Haar
Monuta Westerveld

(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beachclub FAR OUT 
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Fier

De koningsspelen zouden niet lang duren

Imke van der Aar (l.) in actie in Papendal

De wedstrijd in volle gang | Foto: Irma de Jong-van Middelkoop

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pluspunt
Strandpaviljoen STORM
Tand Prothese Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Zorgbalans 
ZorgContact

Totaal werden er zondag 109 
botten, 1 zeebaars en 1 schol 
gevangen. Bijna iedereen 
had vis en Willem Minkman 
zelfs een plankzeiler maar die 

Het verhaal van de wedstrijd 
tegen DSS is snel verteld. De 
Zandvoortse dames wisten 
de bal niet of nauwelijks te 
raken en de Haarlemse da-
mes wel. Pas in de laatste 
inning kon Zandvoort twee 
punten aan laten tekenen 
maar toen had DSS er al zes 
gemaakt: 2-6.

Vrijdag ging het een stuk be-
ter. In een leuke wedstrijd wa-
ren de ploegen van Rooswijk 
en ZSC aan elkaar gewaagd 

Oomstee 1 komt, door het 
niet opkomen van hun be-
oogde tegenstanders, met 
een wedstrijd winst direct in 
de halve finale en gaat het 
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Zie onze advertentie op de achterpagina 

5 10Actueel Actueel Historie Sport
Bezoek aan
Huis in de Duinen
werd gewaardeerd

Neem een kijkje
bij natuurbrug
in aanbouw

Postkantoor:
einde van
een tijdperk

Deelnemers
Vacansoleil blij 
over de finish

9e jaargang • week 19
9 mei 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

18 19

Lokaal alcoholbeleid; 
praat mee op 15 en/of 16 mei. 

Zie voor meer info de advertentie in 
deze krant of www.zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

Hoewel de lintjesuitreiking op 26 april al lang voorbij 
was, werd inwoonster Nelly Lemmens-Janssen alsnog 
verrast. Zij kreeg op 5 mei uit handen van burgemeester 
Niek Meijer een Koninklijke Onderscheiding voor haar 
buitengewone inzet voor de samenleving. Zij werd  
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Op 3 en 4 mei werden in Zandvoort de herdenkingen 
georganiseerd. Bij het Joods monument in de Dr. J.G. 
Mezgerstraat op 3 mei, omdat 4 mei op Sabbat viel, en 
bij het monument in de Linnaeusstraat op 4 mei. Beide 
herdenkingen hadden een sober, ingetogen karakter.

door Nel Kerkman

Aan het eind van de jaar-
lijkse bevrijdingsdagbingo 
in theater De Krocht zou er 
afscheid genomen worden 
van Harry en Nelly Lemmens. 
Na 22 jaar actief bestuurs-
leden te zijn geweest bij de 
Stichting Viering Nationale 
Feest dagen Zandvoort 

Vrijdag waren circa 80 be-
langstellenden, waaronder 
minder jeugdigen dan ande-
re jaren, naar de plechtigheid 
bij het Joods monument ge-
komen. Burgemeester Niek 
Meijer sprak in zijn toe-
spraak over het jaarthema, 
dat aangegeven wordt door 
het Nationaal Comité 4 & 
5 mei: ‘Vrijheid spreek je af’. 
Vervolgens spraken rabbijn 
Spiero en de heer Rosenberg 
van de Joodse Gemeenschap 
een gebed uit voor de tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
vermoordde joodse men-

(SVNFZ) geven zij het stokje 
door aan de jongere gene-
ratie. 

De aanwezige burgemees-
ter Niek Meijer vroeg aan 
Nelly Lemmens-Janssen of 
zij naar voren wilde komen. 
Nietsvermoedend voldeed 
zij aan het verzoek. Toen het 
doek van het toneel open-

sen, gevolgd door Yvette 
Silbernberg die uit het dag-
boek van Anne Frank voorlas. 
Tot slot werden kransen en 
bloemen bij het monument 
gelegd en hielden de aan-
wezigen een minuut stilte 
in acht.

4 mei
De herdenkingsdienst in de 
Protestantse kerk, op zater-
dag 4 mei, werd door een 
groot aantal belangstellen-
den bijgewoond. Onder hen 
veel jongeren en jongvolwas-
senen en een aantal vetera-

nen die namens Nederland 
aan de diverse VN vredes-
missies hebben deelgeno-
men. De muzikale omlijsting 
werd verzorgd door het koor 
van de Seniorenvereniging 
Zandvoort, onder leiding 
van Wim de Vries. Drie leer-
lingen declameerden enkele 
gedichten waarna de bur-
gemeester opnieuw sprak 
over het jaarthema. Na de 
declamatie van mevrouw 
Stokman werd door de 
aanwezigen uit volle borst 
het Wilhelmus gezongen. 
Hierna volgde de Stille Tocht 
naar het herdenkingsmonu-
ment aan de Linnaeusstraat. 
Opmerkelijk tijdens de Stille 
Tocht was dat niet alle ter-
rassen leeg waren, jammer. 
Bij het monument werd 
klokslag 20.00 uur een in-
drukwekkende twee minu-
ten stilte gehouden. 

Na de officiële kransleg-
ging werd opnieuw het 
Wilhelmus gezongen, de-
clameerde Lilian Turkenburg, 
leerkracht van groep 6 van 
de Nicolaasschool, een ge-
dicht en werden de belang-
stellenden in de gelegenheid 
gesteld om bloemen bij het 
monument te leggen.

Extra lintje uitgereikt op 5 mei Ingetogen herdenkingen in Zandvoort

Zondag 12 mei 2013
MOEDERDAGCONCERT 

Tuschinski Trio
De mooiste film melodieën: 

"Parla Più Piano" (Première)
Lisette Emmink - sopraan
Josje Goudswaard - piano

Camilla van der Kooij - viool
Locatie: Protestantse Kerk, 
Kerkplein 1 te Zandvoort

Aanvang 15.00 uur - toegang € 5,00
Voor meer informatie: 

Toos Bergen 06 518 538 14
www.classicconcerts.nl

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Bij aankoop van 
een ZONNEBRIL 

naar keuze 
enkelvoudige 

ZONNEGLAZEN OP 
STERKTE GRATIS!!!!

Graag tot ziens 
bij SEA OPTIEK!

Een stralende Nelly Lemmens neemt de felicitaties in ontvangst Kranslegging door het burgemeestersechtpaar

Alsnog
een lintje

‘Een nakomertje dus?’

De Mannetjes

ging en zij al haar familie, 
vrienden en kennissen daar 
zag staan, besefte ze nog 
steeds niet wat er gaande 
was. Pas toen haar moeder 
via een directe telefoon/
beeldverbinding ook aanwe-
zig was begreep ze dat zij de 
hoofdpersoon was. 

In zijn speech memoreerde de 
burgemeester haar verdien-
sten sinds 1973 als actief vrij-
williger bij de stichting SVNFZ 
en van 1973 tot 1975 bij de 
scouting, alsmede haar acti-
viteiten tot heden bij het eve-
nement Culinair Zandvoort. 
Tevens was zij oprichtster van 
peuterspeelzaal Opstapje en 
is zij nog steeds een gewel-
dige ‘juf’ op de Mariaschool. 
Meijer gaf haar na het op-
spelden van het lintje de 
volgende kernwoorden mee: 
“Een gedreven Limburgse 
met humor die zich voor de 
Zandvoortse samenleving 
heeft ingespannen en ande-
ren heeft gestimuleerd.” Na 
een geweldig applaus en het 
zingen van ‘Lang zal ze leven’ 
kon Nelly even bijkomen van 
de schrik. Een terecht verdien-
de onderscheiding, namens 
de Zandvoortse Courant van 
harte gefeliciteerd. 
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familieberichten

Hieperdepiep HOERA 

Onze Henk (Bluijs), 
mijn papa en onze opa 
is alweer 60 jaar!!!
Wij wensen je nog 
hééééél veel jaren

XXXXX
Elly, Simone, Mark, 
Quinn & Just

Spotlight

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.

Aspergesoep
❖

Hollandse asperges met boerenham, 
gekookte aardappels, 

Hollandaise saus en gekookte eieren
of

Hollandse asperges met gerookte zalm, 
gekookte aardappels, 

Hollandaise saus en gekookte eieren
❖

Roomijs met caramel

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07

Gehele jaar geopend!

www.clubnautique.nl

waterstanden
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column

…heb ik mijn Moederdag-
cadeau al gehad. Een lintje! 
Deze Koninklijke onderschei-
ding was voor mij een volko-
men verrassing. Wat zijn er 
veel smoezen verzonnen om 
mij op vrijdag 26 april naar 
het Raadhuis te krijgen. Zelfs 
mijn kinderen deden er driftig 
aan mee. Nog nooit ben ik met 
open ogen ergens zo ingetuind, 
ongelofelijk! Maar gelukkig was 
ik niet de enige. De twee andere 
gedecoreerden waren net zo 
overdonderd, kennelijk hoort 
dat erbij. Zo’n mooi eerbetoon 
als ‘overactieve’ huisvrouw heb 
ik nog nooit ontvangen. 

Het was jammer dat mijn ou-
ders dit niet hebben mogen 
meemaken. Want wat zouden 
ze trots geweest zijn op hun 
jongste dochter. Eigenlijk zou-
den ook zij in aanmerking moe-
ten komen voor een lintje. Zo 
was mijn vader secretaris van 
een of andere bond en moes-
ten wij meehelpen met brieven 
vouwen en postzegels plakken 
op de enveloppen via een natte 
spons op een schoteltje. Mijn 
moeder was behulpzaam toen 
wij verrast werden met een 
tweeling. Elke ochtend stond 
ze om acht uur voor onze deur 
en bracht eerst de oudste naar 
school om vervolgens het huis 
in orde te maken. Zo had ik  
’s middags genoeg tijd voor 
leuke dingen. Later ving ze in 
noodsituaties de kinderen op 
want een overblijfklas en na-
schoolse opvang bestonden 
toen nog niet. Altijd stond ze 
klaar voor Jan en Alleman.

De mooiste motivatie voor mijn 
lintje kreeg ik van kleindoch-
ter Eva. Ze had een tekening 
met tekst gemaakt: “Oma, jij 
krijgt een lintje omdat je heel 
goed kan tekenen, voor de 
krant schrijft, heel veel voor 
Zandvoort doet. Heel veel over 
Zandvoort weet, goede raad 
geeft, dat je veel met com-
puters kan. En, goed voor opa 
zorgt.” Nou bij zo iets 
liefs moest ik toch echt 
iets weg slikken. Of haar 
woorden kloppen? Dat 
mag u zelf invullen! N
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er
km

an

Volgens mij…

10	 Zing	mee	met	Gré - Café Oomstee, aanvang 20.30 uur

11+12	HARC-evenement - Historische Zandvoort 
Trophy & Great British op Circuit Park Zandvoort

12	 De	Mooiste	Filmmelodieën	2 - Kerkpleinconcert 
 in Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

12	 Jazz	in	Zandvoort - Gast: Chris Monen. 
 Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

12	 Muziekpaviljoen - Straatartiesten ‘
 Compagnie with balls’ en ‘Join the Parade’. 
 Raadhuisplein en centrum, 13.00-16.00 uur

17	Oomstee	Jazz - Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

17+18	Battle	of	the	Coast - SUP-evenement bij 
 Beachclub The Spot

18	Alpe-on-the-beach - Plazand, 11.00-18.00 uur

18-20	Pinksterraces - Circuit Park Zandvoort

^ mei	_ mei a	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
09 mei t/m 15 mei

ZAMBEZIA, DE VERBORGEN VOGELSTAD (3D/NL)
DO-VRIJ-ZA-ZO-WO om 12.45 u.
 
DE CROODS (3D/NL)
DO-VRIJ-ZA-ZO-WO om 14.30 u. 
 
BOBBY EN DE GEESTENJAGERS (NL)
DOVRIJ-ZA-ZO-WO om 16.30 u. 
 
LIFE OF PI (3D)
DO t/m DI om 19.00 u.
 
IDENTITY THIEF
DO t/m DI om 21.30 u.
 
FILMCLUB: BROKEN, drama met Tim Roth
 WO om 19.30 u. 
 
VERWACHT: OBLIVION → 16 mei
 LEVE BOERENLIEFDE

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Alpe-on-the-beach bij PlaZand

Hangjongeren zoeken nieuwe hangplek
na sluiting van café de Livingroom

Op 18 mei organiseren strandpaviljoen 17 PlaZand en team 
Veerkracht het evenement Alpe-on-the-beach, een geldin-
zamelingsactie voor KWF kankerbestrijding. Met dit eve-
nement willen de deelnemers een bijdrage leveren aan de 
strijd voor de overwinning op kanker. De hele dag zijn er 
activiteiten waaraan iedereen gratis kan deelnemen. Het 
enige wat aan de bezoekers gevraagd wordt, is een vrijwil-
lige donatie voor het goede doel.  

Nu café de Livingroom sinds twee weken gesloten is, zijn 
de hangjongeren hun ‘huis’ kwijt. Eigenaar Boy van Rook-
huizen kon de zaak financieel niet meer draaiende houden 
en dus moest hij met pijn in zijn hart de groep, die zich bij 
hem thuis voelde, ‘dakloos’ maken.

Team Veerkracht  be-
staat uit een sterke for-
matie: André Kok, Bob 
Apswoude, Boudewijn 
Willemsen, Eduard Lachi, 
Hendrien Landeweer, 
Peter Apswoude en Sjoerd 
Bakker. Samen gaan zij 
op 5 juni de Alpe d'HuZes 
overmeesteren. Zij doen 
dat lopend en dragen het 
'vuur' mee de berg op. 
Veerkracht staat symbool 
voor de strijd die dierba-
ren om ons heen voeren 
tegen de ziekte kanker. 
Die veerkracht geeft hun 
het geloof en de power om 
meer te doen dan men wil 
en kan. Onder het motto 
‘Opgeven is geen optie’ 
wordt op één dag de legen-
darische Alpe d'Huez tot 6 
keer toe beklommen. Een 
bijna onmogelijke opgave. 
Toch lukte het al heel veel 
deelnemers, zelfs een aan-
tal (ex) kankerpatiënten.

Een brief die twee van de 
hangjongeren aan het col-
lege van B & W stuurde, 
waarin zij om een andere 
locatie vragen waar zij on-
gestoord kunnen vertoeven, 
heeft ertoe geleid dat er bin-
nenkort een gesprek komt 
met de speciaal aangestelde 
jongerenwerker en een amb-
tenaar van de gemeente om 
te kijken wat de mogelijkhe-
den zijn.

Doe mee op 18 mei 
De dag start met een 
PlaZandloop over een afge-
zet parcours over het strand. 
De organisatie is nog op 
zoek naar jongeren en/of 
ouders die mee willen lo-
pen (aanmelden bij Plazand, 
tel. 5715564). Het startschot 
wordt om 11.00 uur gege-
ven door locoburgemeester 
Belinda Göransson. Tussen 
11.00 en 17.00 uur is er o.a. 
een workshop strandyoga, 
een workshop strandkunst 
maken, een workshop buik-
dansen, een wijnproeverij 
en de hele dag door wor-
den Oud Hollandse spellen 
georganiseerd en is er een 
springkussen. Er zijn twee 
dansvoorstellingen van 
Studio 118 en speciaal voor 
de kinderen is er een disco 
met DJ Job en een voor-
stelling van kindertheater 
Lila Luna. De koren Slavuj 
en PlusMinus treden op, 

In de brief wordt de ge-
meente  gevraagd subsidie 
beschikbaar te stellen voor 
een ander pand. “Wij denken 
aan het oude Strandhotel, 
het voormalige zwembad bij 
Bouwes Palace, het jeugdhuis 
achter de Protestantse kerk of 
de stationshal. Die gebouwen 
staan nu allemaal leeg en op 
die plekken veroorzaken we 
geen overlast voor buren”, al-
dus de ondertekenaars.

evenals Dixieland band ‘the 
Dixiemen’ en als afsluiting 
zangeres Rhodês. 

Als klapstuk is er om 17.00 
uur een veiling voor ’t goe-
de doel, waarvoor diverse 
middenstanders en kun-
stenaars mooie prijzen en 
kunstwerken beschikbaar 
hebben gesteld. Gestreefd 
wordt  om minimaal  
€ 2.500,- op te halen. Of dit 
bedrag gehaald is zal om 
18.00 uur bekend gemaakt 
worden tijdens de overhan-
diging van de cheque aan 
team Veerkracht!

Samen staan we sterk
Tevens is er een exposi-
tie over deelname aan de 
Alpe d’Huzes en het doel 
van de actie. Deelnemers 
van vorige edities zullen 
hun verhaal doen over het 
waarom en het belang van 
hun strijd tegen kanker. Ook 
KWF draagt haar steen-
tje bij door middelen ter 
beschikking te stellen om 
deze actie tot een succes te 
brengen. De presentatie van 
deze dag is in handen van 
Pieter Joustra. Het hele pro-
gramma is vrij toegankelijk 
en uiteraard is iedereen van 
harte welkom. PlaZand en 
Veerkracht rekenen op u!

Nu de Livingroom dicht is, 
zijn de hangjongeren weer 
(?) naar het Gasthuisplein 
getrokken. Om te voor-
komen dat ze overlast 
veroorzaken voor de om-
wonenden daar, heeft de 
gemeente op de muur 
voor ZFM een grote bloe-
menbak geplaatst, zodat 
deze muur niet als hang-
plek kan worden gebruikt. 
Nu concentreert de groep 
zich ter hoogte van Circus 
Zandvoort. Voor rottigheid 
en onnodige overlast zor-
gen ze tot nu toe niet, al 
wordt het dealen van drugs 
door de omgeving wel als 
overlast beschouwd.
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burgerlijke stand
27 april – 4 mei 2013
Geboren:
Madelief, dochter van: Koper, Robin en: Huijbers, Simone 
Michelle
Viggo Willem John, zoon van: Drogtrop, David Alexander en: 
Broers, Linda Antoinette
Emir Mehmet Ares, zoon van: Bozkurt, Kadir en: Kus, Ezgi

Ondertrouwd:
Uray, Sefik en: Keur, Linda
Traa, Marcus Petrus en: de Groot, Elise Sissy

Overleden:
Paanakker, Johannes Petrus Maria, oud 68 jaar
Lanting, Jan Albert, oud 86 jaar
de Snoo, Arie, oud 61 jaar
Zwemmer, Cornelis, oud 92 jaar
Schnegg, Hansjörg, oud 70 jaar
Mol, Karel Theodorus, oud 81 jaar
Molenaar, Bert, oud 73 jaar

Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur Dr. T.G. van der Linden

RK Parochie St. Agatha - www.aap-parochies.nl
10.30 uur N.B.

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur N.B.

Evangelische Gemeente - www.gebedzandvoort.nl
"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

WIJ ZIJN vRIJDAgS vAN 9.00 - tOt 21.00 uuR gEOPEND!

t/m 12 jr.

Specialist voor al uw bloemwerken.

Verwen Mama met een bloemetje
 of plantje zondag, dat vindt ze vast mooi!!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Grote sortering 
zomerplanten!

Diverse potgronden

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

Zondag 12 mei
Chris Monen, gitaar / 

Eric Timmermans, bas / 
Frits Landesbergen, drums

Aanvang 14.30 uur. Entree € 15.00
Gebouw de Krocht

Deze week bij  paviljoen 11 

Hamburger of Kipburger
met frietjes en salade

voor maar € 7,50

Tel. 023 - 57 175 80

Wanda's Bloemenshop in de Vomar

Lieve klanten, na 11 jaar moeten wij helaas
afscheid van u nemen aangezien de Vomar

de bloemen en plantenafdeling in eigen
regie wil uitvoeren. 

Bedankt voor het vertrouwen in al die jaren.
U kunt ons iedere woensdag op de 

markt in Zandvoort vinden.

Vriendelijke groeten,
Wanda, Jan en Patricia Klijn

Genootschap 
oud Zandvoort

de algemene Ledenvergadering van het G.o.Z.  
op vrijdag 17 mei a.s. zal niet gehouden worden  
in de Koffieclub, Kerkplein 7, zoals abusievelijk  
staat vermeld in de laatste “Klink”, maar in  
strandpaviljoen 18 thaLassa. aanvang 20.00 uur

Bestuur G.o.Z.
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

speeldag.nl. Op de website 
staan ook tips, draaiboeken, 
promotiematerialen en in-
spiratie voor de leukste ac-
tiviteiten. 

Extreem dikke sleeptros

Zandvoorter Paul Zonneveld 
wil nogal eens met zijn ca-
mera langs het strand wan-
delen en legt altijd wel iets 
speciaals vast. De uitbater 
van proeflokaal ‘In Den 
Uiver’ in Haarlem had ook 
nu weer iets niet-alledaags 
op de gevoelige plaat vast-
gelegd. Bij extreem laag 
water zag hij een lus van 
een touw boven het zand 
uitsteken. Toen hij dich-
terbij kwam bleek het een 
extreem dikke sleepkabel 
te zijn, die zelfs met behulp 
van een vierwiel aangedre-
ven terreinauto niet los te 
trekken was. De hulp werd 
ingeroepen van Leen Paap 
van het transportbedrijf 
Gebroeders Paap en die had 
zelf nog nooit zo een dikke 
tros gezien. Medewerkers 
van Gebr. Paap hebben dins-
dagmiddag de tros met een 
kraan uit het zand getrok-
ken. Het blijkt om een zeer 
zware sleeptros te gaan 
die hoogst waarschijnlijk 
tijdens de storm waarin 
de tors brak bij de eerste 
poging om de op drift ge-
raakte bulkcarrier Ocean 
Victory vast te leggen, in zee 
is verdwenen. Zij doen veel 
onderhoud aan het strand 
en zullen met speciaal ma-
terieel de tros opgraven. 
Zo komen toch altijd weer 
vreemde zaken ‘boven wa-
ter’. De zee geeft en de zee 
neemt… maar dat weten we 
‘op’ Zandvoort al eeuwen!
 

Nieuwe viskraam 
op Raadhuisplein

De eigenaar van haring-
kraam Arie Koper, Arie Guijt, 
heeft sinds kort de beschik-
king over een volledig nieu-
we verkoopkraam. Nu kan 
hij zijn klanten niet alleen 
een goede haring serveren 
maar heeft hij tevens de 
gelegenheid om gebakken 
vis te verkopen. Dat laatste 
was al jaren een grote wens 
van hem, om vis te kunnen 
bakken. Tevens hebben zijn 
klanten nu de gelegen-
heid om hun handen, na 
bijvoorbeeld een haring 
‘aan de staart’ te hebben 
gegeten, te wassen. Het is 
een schitterende kraam ge-
worden in mooie grijstinten 
die zeker niet op het plein 
zal misstaan. Namens de 
Zandvoortse Courant ge-
feliciteerd met de nieuwe 
kraam!

Hartstichting 
Elk jaar gaan landelijk vele 
tienduizenden collectanten 
op pad tijdens de collecte-
week in april. Uw financi-
ele bijdrage is letterlijk van 
levensbelang. Want alles 
wat de Hartstichting doet, 
doet zij zonder financiële 
steun van de overheid. In 
2013 zijn in Zandvoort 38 
collectanten, waaronder 18 
nieuwe vrijwilligers, actief 
langs de deuren gegaan. 
Samen hebben zij in to-
taal € 4.098 opgehaald 
voor de Hartstichting. Een 
mooi bedrag, waarvoor zo-
wel de collectanten als de 
gulle gevers hartelijk wor-
den bedankt. Van elke euro 
die is gegeven gaat € 0,80 
naar wetenschappelijk on-
derzoek, patiëntenzorg en 
voorlichting.

Momenteel is het te droog voor de bomen die nu uitlopen. Heeft u een 
gemeenteboom bij u voor de deur staan help dan mee om water te ge-
ven. Vooral jonge bomen gaan beter groeien als ze extra water krijgen. 
De hoeveelheid water die u kunt geven hangt af van vele factoren. 
Als een boom gaat groeien heeft hij steeds meer vocht nodig. Hoe 
meer blad hij heeft, hoe meer vocht hij wil opnemen. Het is niet slim 
om elke dag een emmer water te geven. Beter kunt u één keer per 
week 10 emmers water geven. Let u wel op dat u NIET het water in 
de drainbuis giet. Deze is bedoeld om lucht bij de wortels te brengen 
en loopt onder de kluit door. Het water komt dan niet bij de wortels. 
Samen maken we het dorp groen.
Samen houden we zo ZANDVOORT GROEN!?

ZANDVOORT SCHOON!?; 
Help de bomen water geven!

Muziek in Huis 
Regelmatig worden in verzor-
gingstehuis AG Bodaan een 
muziekoptreden verzorgd, 
onder de noemer Muziek in 
Huis. Komende zondag 12 
mei is er weer een optreden. 
Deze keer zal het ensemble 
‘Duo Naiades’, bestaande uit 
Judith van der Plas (klarinet) 
en Wendy Rijken (harp), een 
gevarieerd klassiek program-
ma brengen met werken van 
o.a. Debussy, Fauré en Glinka. 
Het programma begint om 
14.30 uur en duurt één uur, 
zonder pauze. 

Collectanten gevraagd
Ook dit voorjaar gaat de 
Dierenambulance NHZ weer 
collecteren. Al jaren worden 
ze geholpen door een vaste 
groep van collectanten, maar 
zij zijn dringend op zoek naar 
uitbreiding. De dierenambu-
lance is afhankelijk van giften 
om net als vorig jaar weer 
ruim 7000 ritten te kun-
nen verzorgen. In Zandvoort 
wordt gecollecteerd in de 
week van 19 mei tot 26 mei. 
Naast collectanten zijn zij 
ook altijd zeer geholpen met 
mensen die het organiseren 
van de collecte mede moge-
lijk maken. Heeft u een paar 
uurtjes over?Bel dan voor in-
formatie naar 023-5491400 
of 06-46702170.

Buitenspeeldag 
komt er weer aan
Woensdag 12 juni is het weer 
zover: Buitenspeeldag! De 
initiatiefnemers van deze 
dag roepen gemeenten, 
buurtgroepen, verenigingen, 
scholen, ouders en kinderen 
op om er samen voor te zor-
gen dat de Buitenspeeldag 
dit jaar weer een supergave 
dag wordt. Lokale organisa-
toren die zich aanmelden 
ontvangen een leuk en han-
dig actiepakket met promo-
tiematerialen die zij op 12 
juni kunnen uitdelen aan 
kinderen die komen bui-
tenspelen. Aanmelden kan 
tot 1 juni via www.buiten-

Gemeente Zandvoort

Legervoertuigen maken pitstop bij Huis in de Duinen

Gezelligheid bij de bingo

Legervoertuigen te gast in Huis in de Duinen

Bevrijdingsdag Bingo in De Krocht 

Legervoertuigen in bijna alle maten en uitvoeringen waren 
in de ochtend van Bevrijdingsdag te zien en te bewonde-
ren bij zorgcentrum Huis in de Duinen. De deelnemers van 
de strandrit IJmuiden-Scheveningen waren uitgenodigd 
voor een tussenstop met een hapje en een drankje. 

Traditiegetrouw was er afgelopen Bevrijdingsdag weer de 
Bingo voor senioren in Theater de Krocht. Twee grote ta-
fels vol met prijzen stonden te wachten op de deelnemers. 
Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en sponsoren van 
de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort werd 
het weer een gezellige middag.

De strandrit was georgani-
seerd door Kelly’s Heroes, in 
nauwe samenwerking met 
de landelijke organisatie 
Keep Them Rolling. Rond 
10.00 uur in de ochtend reed 

Afgelopen zondag was het, 
wellicht door het prachtige 
weer, wel iets minder druk 

een veertigtal legervoertui-
gen, hoofdzakelijk uit de 
Tweede Wereldoorlog en de 
periode direct daarna, het 
terrein van Huis in de Duinen 
op. Op het terras werden de 

dan andere jaren. Maar de vele 
senioren die met veel plezier 
deelnamen aan de bingoron-

rijders en bijrijders gastvrij 
onthaald en getrakteerd op 
een drankje en een hapje. 
Zo kregen de deelnemers 
een perfecte tussenstop in 
Zandvoort aangeboden. 

Ria Winters bedankte na-
mens het Huis in de Duinen 
de deelnemers voor hun be-
zoek en stelde meteen voor 
om volgend jaar weer langs 
te komen voor een lunch, 
maar dan in A.G. Bodaan in 
Bentveld. Rond half twaalf 
werden de motoren weer 
gestart en zochten de deel-
nemers de weg terug naar 
het strand. Onder luid ap-
plaus vervolgde de zeer op-
vallende stoet, die zeker op 
Bevrijdingsdag op veel sym-
pathie mocht rekenen, zijn 
route.

des genoten met volle teugen. 
Hein Schrama liet de aanwe-
zigen volop genieten van zijn 
virtuoos pianospel zoals hij 
dat elk jaar met veel overga-
ve doet. Met een hapje en een 
drankje werden alle gasten 
smakelijk verwend. Spreek-
stal meester Harry Lem mens 
leidde weer op zijn bekende 
humorvolle wijze de bingos-
trijd, terwijl zijn vrouw Nelly 
de bingodraaimolen mocht 
bedienen. Ook burgemeester 
Niek Meijer en zijn echtge-
note bezochten de jaarlijkse 
bingo. Een leuke en gezellige 
middag voor de vele enthou-
siaste senioren die altijd graag 
gebruikmaken van de uitnodi-
ging van de organisatie. 



Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

 KIJKMOMENT OP 
 WOENSDAG 15 MEI A.S. 
 OM 10.30 UUR!!!
• Moderne eengezinswoning met zon-

nige achtertuin (Z)
• Tuingerichte en lichte woonkamer,  

open keuken;
• 3 slaapkamers, badkamer met ligbad,  

douche en toilet;
• Woonoppervlakte ca. 109m2, 

service kosten € 1,41 p/mnd.
• Minimale inkomenseis is € 2.700,= 

netto per maand.

• Charmante 30’jaren HOEKwoning  
nabij centrum;

• Sfeervolle woonkamer aan de  
voorzijde gelegen;

• Open keuken met openslaande  
deuren naar tuin;

• Heerlijke beschutte achtertuin  
op het zuiden;

• Geschikt als familiewoning door  
de 4 slaapkamers;

• Goede staat van onderhoud,  
zo te betrekken;

• Woonoppervlakte ca. 110m2, 
perceelopp. 129m2.

• Moderne vrijstaande VILLA met oprit 
voor 3 auto’s;

• Lichte royale woonkamer met serre;
• Luxe keuken (Bulthaup) v.v. kookeiland;
• Gastenverblijf/studio/praktijkruimte 

(36m2) met souterrain (41m);
• Totaal 4 slaapkamers, 2 badkamers, 

4 toiletten;
• Heerlijke diepe (35m!) zonnige tuin 

ZUIDEN met privacy;
• Woonoppervlakte totaal ca. 268m2,

 perceel van maar liefst 719m2! 

BEDANKT!
Voor het vertrouwen dat wij van 

onze cliënten hebben ontvangen. 

Hierdoor hebben wij in het 1e kwar-

taal van 2013 de meeste woningen 

verkocht (28!) van alle makelaars in 

Kennemerland (91 kantoren!).  

Wij zullen ons in de huidige markt 

positief blijven onderscheiden!

• Royale 2-1-kap-woning met garage  
en oprit voor meerdere auto’s;

• Living met open haard (gas)  
openslaande deur naar tuin;

• Luxe keuken aan de voorzijde  
met inbouwapparatuur;

• 5 slaapkamers, 2 balkons,  
badkamer met ligbad, douche en  
2 wastafels;

• Diepe (ca. 18m) tuin op het zuiden, 
heerlijk rustig gelegen;

• Woonopp. ca. 180, garage 25m2, 
perceelopp. 431m2.

• Royale halfvrijstaande VILLA op 
UNIEK punt gelegen;

• Living met open haard en open 
slaande deuren naar tuin;

• Keuken met openslaande deuren 
naar zonneterras;

• 4 slaapkamers, diverse terrassen, 
2 badkamers, garagebox;

• De tuin heeft prachtig ZEEzicht en 
het terras prachtig DUINzicht;

• Woonopp. ca. 180m2, garage ca. 52m2,
 perceelopp. 411m2.

Huurprijs: € 900,= p/m 
excl. G/W/L en elektra

Vraagprijs: € 225.000,= k.k.

Vraagprijs: € 695.000= k.k.

Vraagprijs: € 519.000= k.k.

Koopsom: € 799.000,= k.k.

KIJKMOMENT! JacOb caTssTraaT 2b, wOENsdag 15 MEI OM 10:30 uur!

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Jacob Catsstraat 2B

Haltestraat 74 

Kostverlorenstraat 60A 

Burgemeester Nawijnlaan 24 

Boulevard Paulus Loot 83A 

KiJKmOmeNT!

Scherpe priJS!

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

WORD ONZE HUISVRIEND 
op www.facebook.com/greeven-makelaardij
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Begin van nieuw Drank- en Horecabeleid

Jerry Kramer wint discriminatiezaak tegen De Key

Dronken chauffeur richt flinke schade aan

Twee weken geleden is een begin gemaakt met een nieuw 
beleid inzake de nieuwe Drank- en Horecawetgeving. Dat 
beleid kwam per 1 januari van dit jaar op het bordje van 
de gemeente te liggen en het college wil graag van de di-
verse belangengroepen horen wat er in hun ogen gedaan 
moet worden. Over de uitkomst van een viertal avonden 
in dit kader zal het college de raad een aantal voorstellen 
doen. Die moet vóór 1 januari 2014 een nieuw beleid heb-
ben vastgesteld.

Het College van de Rechten van de Mens (CRM) heeft Jerry 
Kramer in het gelijk gesteld in de zaak tegen woningbouw-
corporatie De Key. Het Zandvoortse raadslid beschuldigde 
De Key van discriminatie door eenpersoons huishoudens 
achter te stellen ten opzichte van tweepersoons huishou-
dens, die van De Key een huurkorting van honderd euro 
kregen voor dezelfde woning.

Een in kennelijke staat verkerende Amsterdamse bestuur-
der van een auto, heeft zaterdagavond, net nadat de twee 
minuten stilte in verband met de dodenherdenking waren 
afgelopen, een lantaarnpaal plat gereden in de bocht van 
de Jac. van Heemskerckstraat.

In dat kader was het opval-
lend dat er tijdens de eerste 
bijeenkomst in het Sportcafé 
Zandvoort slechts twee ho-
recaondernemers aanwezig 

Het college stelt in de uit-
spraak dat De Key een ver-
boden onderscheid heeft 
gemaakt op grond van bur-

De man was even daarvoor 
bij een café in Zandvoort ge-
weigerd omdat hij, naar het 
oordeel van de barkeeper, be-
hoorlijk te diep in het glaasje 
had gekeken. In blinde woede 
stoof hij weg en kon in de bo-
vengenoemde bocht de con-
trole over zijn voertuig niet 

waren. Voor de rest waren er 
veel beleidsmedewerkers van 
de gemeente, een behoorlijke 
delegatie van de politie en 
een aantal andere belangheb-

gerlijke staat. Dat zogeheten 
‘indirecte onderscheid’ is vol-
gens CRM op zich niet verbo-
den als hiervoor een goede 

meer houden. Hij ramde een 
markeerplaatje, werd daar-
door gelanceerd en knalde 
twee van deze paaltjes ver-
der tegen de lantaarnpaal, 
die vanaf de voet afbrak. 
Vervolgens probeerde de 
man nog weg te rijden maar 
zijn Landrover was dermate 

benden. Tijdens deze avond 
werd er vooral gesproken over 
hoe de jeugd te beschermen 
tegen de gevaren die alco-
holgebruik, en vooral alco-
holmisbruik, met zich mee-
brengen. Onder leiding van 
gemeentegriffier Henk van 
Steveninck werden er door 
de aanwezigen, die volop de 
tijd kregen om te discussië-
ren, suggesties aangedragen 
die voor verdere uitwerking 
in aanmerking komen. Tevens 
werd de uitslag van een en-
quête over deze materie be-
kend gemaakt. Hier hebben 

reden is, maar de reden die 
de woningcorporatie op-
geeft, het creëren van meer 
passende en betaalbare wo-
ningen voor huishoudens 
met kind(eren), vindt het col-
lege in dit geval geen goede 
reden. 

Jerry Kramer, op dit moment 
tijdelijk in Turkije werkzaam, 
reageerde verheugd op de 
uitspraak. “Ik heb de zaak in-
derdaad gewonnen! De Key 
heeft mij uitgenodigd voor 
een gesprek. Maar aangezien 
ik nu in het buitenland zit, zal 
ik telefonisch contact met 
hen onderhouden. Ik hoop 
dat ze een oplossing bieden, 
ik wacht het gesprek af.”

Een woordvoerster van De 
Key laat weten te betreuren 

ernstig beschadigd dat hij al-
leen maar rechtdoor kon rij-
den. Aan de overkant van de 
weg kwam hij tegen een ge-
parkeerde auto tot stilstand. 

Gevalletje dronkenschap | Foto: George Bouland

Jerry Kramer heeft gelijk gekregen

66 volwassenen en slechts 33 
jongeren aan deelgenomen.

Uiteraard staat op er een ver-
volg op de agenda. Op 15 en 16 
mei zijn er twee avonden ge-
pland in het Wim Gertenbach 
College waarvoor de agenda 
zal bestaan uit uitkomsten 
van de vorige avond(en). De 
vierde en laatste avond staat 
gepland op 22 mei in restau-
rant Bliss, boven de Hema 
op het Raadhuisplein. Alle 
bijeenkomsten beginnen 
om 20.00 uur en de inloop is 
vanaf 19.45 uur.

dat er een gevoel van discri-
minatie is ontstaan. “Dat is 
nooit de bedoeling geweest. 
De aftoppingsregeling had-
den we niet mogen toepas-
sen op de categorie één- en 
tweepersoonshuishoudens. 
Daarom hebben we de 
maatregel per 1 februari 
aangepast door de korting 
nu alleen te geven aan twee-
persoons huishoudens met 
kinderen.”

Is het CRM akkoord met de 
aangepaste maatregel? De 
Key-woordvoerder Daan 
Janen: “Het college heeft al-
leen een oordeel gegeven over 
de concrete zaak, niet over 
ons beleid in het algemeen 
of over de aanpassing van 
de aftoppingsregeling van  
1 februari.”

Deze auto had behoorlijke 
schade. De politie was snel 
ter plaatse en wist de man, 
nog voordat hij kon vluchten, 
in de boeien te slaan.

Op 28 april jongstleden werd de nieuwe scooterwinkel op de 
hoek van de Zeestraat en de burg. Engelbertsstraat officieel 
geopend: myscootershop.nl. Het bedrijf heeft zich gespecia-
liseerd in de verkoop van kwaliteitsscooters, motorscooters, 
het onderhoud daarvan en het onderhoud van brommers.

Met vestigingen in Noord-
wijkerhout en Rijswijk is het 
al de derde vestiging die ei-
genaren Rianne Klinkenberg 
en Jos Koelewijn openen. Een 
paar maanden geleden wer-
den de zakenpartners door 
een oom, Ronny Zantvoort, 
gewezen op het leegstaan-
de winkelpand op de hoek 
van de Zeestraat en burg. 
Engelbertsstraat. Een punt 
waar veel verkeer komt maar 
ook mensen die met de trein 
Zandvoort komen bezoeken. 
Niet lang daarna werd er ver-
bouwd en is deze mooie win-
kel gecreëerd. De dochtertjes 
van Rianne en bedrijfsleider 
Barten, Roos en Liv, hadden 
de eer de zaak te openen (zie 
foto).

De dagelijkse leiding van 
het Zandvoortse filiaal is in 
handen van Ralf Barten. “Wij 
verkopen alleen scooters 
met kwaliteit en niet, zoals 
wij dat noemen, die goed-
kope Chinese troep. Bekende 
merken staan hier opgesteld 
en mochten we onverhoopt 
een bepaalde scooter niet in 
huis hebben, dan wordt die 
besteld en is die hier snel in 
Zandvoort”, zegt hij. Barten 
krijgt de kriebels want gezien 
het weer wordt het weer tijd 
voor de scooter. “Met mooi 
weer gaat men graag op de 
scooter rijden en dan breken 
voor ons de drukke tijden 
weer aan”, verduidelijkt hij.

Myscootershop.nl

Naast scooters is er in myscoo-
tershop.nl veel meer te koop: 
helmen in alle soorten, maten 
en kleurstellingen staan er op-
gesteld maar ook bijzondere 
buddyseats, windschermen, 
sturen, voetsteunen en al-
lerlei soorten motoroliën zijn 
ruimschoots voorhanden. 
Kleding, koffers, hoezen, slo-
ten, zonnebrillen, handvat-
ten, beenkleden, kinderzitjes 
en een keur aan Vespa heb-
bedingetjes staan en liggen 
er te pronken; kortom alles 
om een scooter helemaal ‘op 
te pimpen’ is verkrijgbaar bij 
myscootershop.nl.

Onderhoud en reparatie zijn 
bij myscootershop.nl in goe-
de handen. Gekwalificeerde 
monteurs werken er aan uw 
scooter en het maakt ze niet 
uit of dat nou een nieuwe 
scooter is die andere on-
derdelen krijgt of een ‘grote 
beurt’ van een wat ouder 
model. Onvoorwaardelijk 
worden er met eerste klas 
materiaal gewerkt en met 
de beste motorolie.

Myscootershop.nl is gevestigd 
op de burg. Engelbertsstraat 
90, en is geopend van dinsdag 
tot en met vrijdag van 09.00 
tot 18.00 uur, zaterdags kunt 
u er van 09.00 tot 17.00 uur 
terecht. Meer informatie 
vindt u op, hoe kan het ook 
anders, www.myscootershop.
nl of via tel. 5731854.

door Joop van Nes jr.
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Voor het verzorgen 
van uw uitvaart in 
Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend  
informatiegesprek 
mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort
Tollensstraat 67
2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278Omdat wij u begrijpen

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf

Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Voor moeder een heerlijk 
Moederdag slagroom taartje 

van € 10,95 voor € 9,75

Voor moeder een doosje 
heerlijke Leonidas bonbons

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

!!! 23ste TIEN OVER ROOD TOERNOOI!!!
10, 11 en 12 mei 

Aanvang: 19.00 uur
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 16.00 - tot 24.00 uur, 

maandag gesloten, zondag van 14.00- tot 22.00 uur 
Café Bluys - Buureweg 5 - 2042 HH Zandvoort

Tel.: 023-5730200 of 06-533 67 908 

Heeft u wat te vieren 
en kan dat niet thuis?

Kom dan gezellig 
naar Café Bluys! 

www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op
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door Nel Kerkman

Door haar eigen problemen 
kwam Mariëtte van Werven in 
contact met osteopaat Frank 
de Bakker. Zijn behandelme-
thode en filosofie waren voor 
haar doorslaggevend om zijn 
opleiding te gaan volgen. 
Intussen heeft zij zich ook 
op andere gebieden georiën-
teerd en wil ze op haar ‘eigen-
wijze’ kinderen en volwassen 
met hun problemen helpen 
om het lichaam weer in ba-
lans te brengen. Deze unieke 
methode is gestoeld op de 
Embryologie en is gebaseerd 
op balans in het lichaam en 
hersenen. Mariëtte gaat er 
vanuit dat elk lichaam een 
zelfhelend vermogen heeft 
die de kleine problemen zelf 
oplost. Bij grotere problemen 
heeft het lichaam, met hulp 
van Van Werven, letterlijk een 

Yoga helpt bij het ontspan-
nen en tot rust komen en 
dit is zeker als je ziek bent 
(geweest) erg fijn. De lessen 
worden afgestemd op de 
mogelijkheden van de deel-
nemers. Door het beoefenen 
van yoga wordt niet alleen 

door Nel Kerkman

De familie van Peter Loos 
heeft vroeger altijd met vis-
sen te maken gehad. Zijn oma 
had ooit de viszaak Kerkman 
en Loos in de Haltstestraat. 
Als klein jochie kwam Peter 
daar vaak en dan vergaapte 
hij zich aan de grote vissen 
die gefileerd en verkocht 
werden. Het liefst had hij de 
zaak voortgezet maar daar is 
niets van gekomen. 

Na de Plesmanschool en de 
Jaap Kievitschool heeft Peter 
zijn visvakdiploma en am-
bulante handel gehaald en 
nam hij de viskar van Huig 
Molenaar over. Doordat hij 
een hernia kreeg moest hij 
stoppen met het venten op 
het Zuidstrand en met de kar 
aan de boulevard. Hij schoolde 
zich om en werkt nu alweer 21 
jaar lang als machinist bij de 
spoorwegen. Nog steeds gaat 

Alles is van invloed op elkaar

Yoga voor (ex) kankerpatiënten 

De vispassie van Peter Loos

Natuurkundig therapeut Mariëtte van Werven nodigt u, 
in samenwerking met Hella Kuiper van Pluspunt, uit voor 
haar twee lezingen. Op 15 mei worden de fysieke vrouwen-
kwalen belicht en op 16 mei vertelt ze in een Prezi-presen-
tatie (plastische PowerPoint) over diverse problemen bij 
kinderen met daaraan gekoppeld eventuele leerproble-
men. De lezingen worden in Pluspunt gegeven.

17 mei start bij OOK Zandvoort weer een nieuwe cursus 
yoga voor (ex) kankerpatiënten. De lessen worden gege-
ven door docente Ingeborg Mooiweer, die een specialisatie 
heeft voor het lesgeven aan deze groep. 

Een paar maanden terug hadden we Sonja Paap-Loos als 
dorpsgenoot in de krant. Tijdens het interview vertelde ze 
trots over haar broer Peter die een geweldige passie voor 
zeevissen heeft en op 14 mei een weekje naar Noorwegen 
gaat om in de Barentszzee te vissen. Na een afspraak zit ik 
gezellig met Peter Loos te praten over zijn grote passie en 
droom om een hele grote heilbot te vangen. 

duwtje in de goede richting 
nodig.

Lezing 15 mei
Tijdens de lezing op woens-
dagochtend, van 10.00 tot 
11.00 uur, worden de fysieke 
oorzaken van bekkenbo-
deminstabiliteit, inconti-
nentie, moeilijk-zwanger 
worden, vaginale schimmels 
en baarmoederverzakkingen 
en lage rugklachten belicht. 
Het lichaam zit ingenieus 
in elkaar, alle ingewanden 
vormen met elkaar een 
tandradsysteem in de buik. 
Het zenuwstelsel is onder-
geschikt aan de werking van 
de ingewanden, door allerlei 
oorzaken komt een buikor-
gaan in de problemen waar-
door men zich niet goed in 
zijn/haar vel zit. Het lichaam 
gaat, om het orgaan te on-
dersteunen, een kettingre-

het zelfvertrouwen hervon-
den maar is er ook meer 
sprake van innerlijke rust en 
balans. 

“Eerst dacht ik het is niets 
voor mij, maar achteraf heb 
ik er heel veel baat bij. Door 

Peter met veel plezier naar 
zijn werk. Het vissersbloed 
kruipt waar het niet gaan kan 
en zo werd zeevissen één van 
zijn grootste hobby’s. In eer-
ste instantie was Peter lid van 
de Zandvoortse zeevisvereni-
ging maar door de ploegen-
diensten van zijn werk moest 
hij afhaken. 

Samen met 4 collega’s gaat 
hij al 20 jaar, een keer per 
jaar, vissen in Noorwegen. 
Op dinsdag 14 mei vertrek-
ken de ervaren visvrienden 
met een huurcamper vanuit 
Nederland, via Duitsland, 
Denemarken, Zweden, Fin-
land naar Noorwegen, waar 
ze op 16 mei hopen aan te 
komen in Storekorsnes. In 
totaal leggen zij 3.200 km af. 
Ooit is het vaste groepje in 
het zuiden van Noorwegen 
begonnen en langzaam 
zijn ze hoger in Noorwegen 
gaan vissen, met als hoog-

actie veroorzaken met als 
gevolg: allerlei lichamelijke 
klachten. Van Werven gaat 
met rotatietesten op zoek 
naar de werkelijke oorzaak 
van het letsel.

Lezing 16 mei
Op donderdagavond 16 
mei, van 20.00 tot 21.00 
uur, wordt via een Prezi-
presentatie vertelt over al-
lergie, eczeem en hoofdluis 
bij kinderen. Hierbij wordt 
ingegaan op de gevolgen van 
emoties, trauma’s en geboor-
teproblemen. Hierdoor kun-
nen werkingen van de buik-
organen verstoord geraakt 
zijn. Dit heeft tot gevolg dat 
het voedsel niet goed afge-
broken wordt door onder an-
dere de alvleesklierenzymen. 
Vooral kinderen lusten som-
mige voedingstoffen niet, 
omdat hun lichaam aan-
geeft dat het niet kan wor-
den afgebroken. Het gevolg 
is dat het leidt tot een ver-
minderde kwaliteit van neu-
rotransmitters waardoor het 
lichaam en het zenuwstelsel 
slecht gaan functioneren.

Deze interessante kennis wil 
Mariëtte van Werven graag 
op 15 en 16 mei met u delen 
zodat u anders gaat naden-
ken over de werking van het 
lichaam. De lezingen wor-
den gegeven in Pluspunt, 
Flemingstraat 55 Zandvoort 
Noord. De toegang is gra-
tis, alleen de koffie of thee 
zijn voor eigen rekening. 
Aanmelden via tel. 5740330 
of via cursusinfo@pluspunt-
zandvoort.nl. 

Vanuit het niets verscheen 
opeens een onbekende man 
die de taxichauffeur een 
vuistslag op zijn neus gaf, 
die daardoor ten val kwam 
en vermoedelijk buiten be-
wustzijn is geraakt. Met 

Taxichauffeur mishandeld
De politie Kennemerland Kust heeft een onderzoek inge-
steld naar de mishandeling van een Amsterdamse taxi-
chauffeur, zondagavond rond 23.35 uur in de Zeestraat. Een 
onenigheid met twee vrouwen over het geldbedrag van de 
taxirit, liep uit in een ruzie.

onder andere een gebroken 
neus en verwondingen op 
zijn achterhoofd is de man 
voor behandeling naar het 
ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft direct het 

treinverkeer stil laten leggen 
om de dader te zoeken, maar 
die werd niet meer in de  
omgeving of in een trein  
aangetroffen. Zijn signa-
lement luidt: ongeveer 27 
jaar oud; 1.70 à 1.80 m. lang; 
kort stekelig blond haar en 
hij droeg een lichtkleurig 
shirt (beige of grijs) met 
korte mouwen. Getuigen 
worden verzocht contact op 
te nemen met de politie in 
Zandvoort via 0900-8844. 

de yoga heb ik geleerd om 
goed met mijn ademhaling 
om te gaan. Het lukt mij nu 
om ook in moeilijke situaties 
tot rust te komen”, vertelt een 
van de cursisten. De yogales-
sen worden van 17 mei t/m 
5 juli gegeven in Pluspunt, 
Flemingstraat 55, op vrijdag-
ochtend van 9.30 tot 10.30 
uur. De kosten voor deze 8 
lessen zijn € 56 inclusief kof-
fie en thee. Aanmelden kan 
bij de balie van Pluspunt.

tepunten Silda, Hitra en de 
Lofoten. Hun thuisbasis is 
Kolvereid, waar ze van een 
Hollander een mooie accom-
modatie huren. Daar kunnen 
de vismaten ook ter plekke 
de gevangen vis fileren en 
invriezen. Verder hebben ze 
natuurlijk een boot gehuurd 
waarmee ze 7 volle dagen al-
leen maar vissen. 

De wens van Peter is om ooit 
een heilbot zwaarder dan 70 
kg te vangen. Of hem dat 
lukt, horen we zodra hij weer 
thuis is. In ieder geval is hij 
er klaar voor. Vol trots laat hij 
zijn laatste aangekochte vis-
materiaal zien, een nieuwe 
reel, lijn, hengel en fantasti-
sche kunstaas in de vorm van 
een vis met geniepige haken. 
Voor deze reis komt er heel 
wat kijken, want niet alleen 
visspullen zijn belangrijk 
maar ook aan de inwendige 
mens moet gedacht worden. 
De camper wordt volge-
stouwd met etenswaren en 
drank, want dat is vrij prijzig 
in Noorwegen. 

Om het thuisfront en be-
langstellenden op de hoogte 
te houden is er een weblog 
www.tondeut.reismee.nl die 
door reisgenoot Ton wordt 
bijgehouden. Gelukkig ligt er 
geen sneeuw maar de tem-
peratuur zal beslist kouder 
zijn dan hier. In ieder geval 
worden de dagen afgeteld 
en worden de laatste punt-
jes op de i gezet. We wensen 
Peter de allergrootste vis toe 
die hij ooit heeft gevangen. 
Succes Peter!
 

Mariëtte van Werven

Peter Loos met een grote vangst
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Krant niet 
ontvangen? Bel vrijdagmiddag 

06-1139 1478 of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl

Volg ons nu ook op facebook!
 

http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Lokaal alcoholbeleid; praat mee op 15 en/of 16 mei 
De Drank- en Horecawet is gewijzigd. Met deze wijziging wordt ook de gemeente Zandvoort meer handvat-
ten geboden om lokaal alcoholbeleid te voeren. Er moeten dus keuzes worden gemaakt bij de realisering 
van dit doel. De gemeenteraad van Zandvoort wil graag zo veel mogelijk mensen mee laten denken over 
dit onderwerp voordat zij beslissingen neemt en de regels vaststelt. Daarom is de hulp ingeroepen van 
de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Op 25 april jl. heeft inmiddels een eerste bijeenkomst 
plaatsgevonden, een verslag van deze bijeenkomst kunt u vinden op www.zandvoort.nl onder nieuws. Er 
volgen nog drie bijeenkomsten te weten op 15, 16 en 22 mei. Op 22 mei is er een slotbijeenkomst waar de 
uitkomsten van 15 en 16 mei worden gepresenteerd. Als een rode draad loopt door de besprekingen: welke 
verantwoordelijkheid neemt iedereen die met dit onderwerp te maken heeft?

15 mei:
Houdt u uw bruiloft in een sportvereniging of in een café-restaurant? 
Samen regels opstellen!
De tweede bijeenkomst is op 15 mei en gaat over paracommerciële instellingen (bijv sportverenigingen en 
buurthuizen). Gesproken zal worden over: de tijden waarop alcoholhoudende drank mag worden verstrekt, 
hoe om te gaan met bruiloften en feesten en bijeenkomsten voor personen die niet bij de paracommerciële 
instelling betrokken zijn. De Drank- en Horecawet verplicht de gemeente Zandvoort om over deze drie on-
derwerpen regels op te stellen. Er wordt deze avond gestreefd om te komen tot een voorstel voor de raad.

16 mei: 
Wel of geen 'happy hour'? Regels die de gemeente kan opstellen
De derde bijeenkomst is op 16 mei. Tijdens deze avond worden zaken besproken zoals wel of geen 'happy 
hour', toegangsleeftijd gekoppeld aan bijvoorbeeld sluitingstijd bepaalde horeca en zwakalcoholische 
dranken in de detailhandel. De Drank- en Horecawet zegt dat de gemeente Zandvoort hierover regels kan 
opstellen ter ondersteuning van het lokaal alcoholbeleid. Er wordt deze avond gestreefd om te komen tot 
een voorstel voor de raad.

U bent van harte welkom om mee te praten tijdens de bijeenkomst op woensdag 15 mei en/of 16 mei. Beiden 
vinden plaats in het Wim Gertenbach College, Zandvoortselaan 19a, van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 
19.45 uur.) Aanmelden onder vermelding welke avond u wilt komen via e-mail: participatie@zandvoort.nl

Vakantiebezorg(st)er gezocht

Ben jij onze bezorger die tijdens de 
zomervakantie 1 of meerdere malen 
per week de brievenbus van de buren wil laten klepperen?

Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en  
gaat door weer en wind op pad om de kranten en/of folders  
te bezorgen.

Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de 
NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat je niet uit het 
veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?  
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478

of surf naar www.zvo-verspreiders.nl
en vul daar je aanmelding in! ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Met Europees geld worden 
in ons land zeer verschil-
lende projecten uitgevoerd. 
De projecten dragen bij aan 
het versterken van de na-
tuur en/of economie in de 
diverse regio’s. Veel van deze 
projecten zijn vaak niet toe-
gankelijk voor het publiek. 
De Europese Commissie en 
de Nederlandse overheid 
vinden het belangrijk om 
te laten zien waar Europees 
geld aan wordt besteed. 

Bezichtig de toekomstige natuurbrug
Komende zaterdag, 11 mei, kunt u de toekomstige Natuurbrug Zandpoort bezichtigen tij-
dens de ‘Europa-om-de-hoek-Kijkdagen’. De brug moet een verbinding worden voor het 
wild dat vanuit de Amsterdamse Waterleidingduinen naar het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland wil en andersom.

Komende 10, 11 en 12 mei zet-
ten tientallen projecten door 
het hele land hun deuren 
open. Eén van de projecten 
is Natuurbrug Zandpoort.

Onder leiding van de pro-
jectleider en een boswach-
ter kunt u te voet een bezoek 
brengen aan het bouwter-
rein en de omgeving ver-
kennen. Er is al van alles te 
zien: al het zand voor de brug 
ligt er, de vleermuiskoker is 

geplaatst en de werkzaam-
heden voor aanleg van de 
landhoofden zijn gestart. 
U bent ook welkom om ge-
woon langs te komen en vra-
gen te stellen aan de diverse 
deskundigen die aanwezig 
zullen zijn. Voor de kinderen 
is er plaats ingeruimd om 
een kleurplaat te kleuren 
en met zand te spelen. De 
rondleidingen zijn van 10.30 
tot 12.00 uur en van 13.00 tot 
14.30 uur. 

De Natuurbrug Zandpoort is in aanbouw
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Film melodieën bij Classic Concerts Nieuwe kunstexpositie te bewonderen
in zorgcentrum A.G. Bodaan

Laatste concert van dit seizoen
 voor Jazz in Zandvoort

Classic Concerts heeft zondag een bijzonder concert in 
het kader van de Kerkpleinconcerten in petto. Ter ere van 
Moederdag zal het Tuschinkski Trio de mooiste film me-
lodieën voor u spelen. Het trio bestaat uit de sopraan  
Lisette Emmink, de pianiste Josje Goudswaard en de  
violiste Camilla van der Kooij.

Kunnen genieten van werk van gerenommeerde en erva-
ren kunstenaars of kunstenaressen is in woonzorgcentrum 
A.G. Bodaan eigenlijk een heel gewone zaak geworden. 
Elke drie maanden worden weer exposanten uitgenodigd 
voor een uitgebreide tentoonstelling van hun werk, in de 
wandelgangen van het gastvrije woonzorgcentrum. 

Gitarist/zanger Cris Momen is komende zondag, 12 mei, de 
gast bij het laatste concert van Jazz in Zandvoort van dit 
seizoen. Deze jazzartiest beheerst, met zijn zeer prettige 
stem, een breed repertoire en zal een mix brengen van 
jazz, blues en pop. 

Het Tuschinski Trio bestaat 
sinds 2006 en heeft als geza-
menlijke passie, dat zij graag 
mooie en pakkende muziek 
spelen, soms in aparte zet-
ting. Zij hebben hiervoor als 
onuitputtelijke bron de film-
muziek gevonden, muziek die 
sinds het ontstaan van de film 
een onmisbare plaats heeft 
genoten. Soms was er eerst 
het beeldmateriaal en volgde 

Vorige week maandag 
werd, tijdens een gezellig 
koffie-uurtje, de inspire-
rende expositie geopend 
van de Zandvoortse kunste-
naars Annemarie Sybrandy 
en Wim Nederlof. Beiden 
gaven een korte maar vol-
ledige uiteenzetting van 

Hij heeft in heel Europa en 
in Noord- en Zuid-Amerika 
opgetreden. Met zijn ei-
gen Cris Monen Jazz en 
Blues Band heeft hij zelfs 
drie keer opgetreden op 
het beroemde North Sea 

later pas de muziek, soms was 
de muziek er al en werd deze 
passend bij de film gevoegd. 
Het Tuschinski Trio laat horen 
dat deze filmmuziek, ook zon-
der beeld, in al haar verassen-
de schoonheid overeind blijft.

Het  nieuwe filmmelo-
dieën programma van het 
Tuschinski Trio belooft weer 
een meeslepende muzikale 

hun intense inzet voor de 
kunst en over de getoonde 
werken. Sybrandy is sinds 
2000 zeer actief met mo-
zaïek. Ze heeft destijds haar 
cultureel werk opgegeven 
om zich volledig te kunnen 
verdiepen in de kunst van 
het mozaïeken. Prachtige 

Jazz Festival. Monen zal 
deze middag begeleid wor-
den door slagwerker Frits 
Landesbergen en contra-
bassist Eric Timmermans. 
Het concert in theater De 
Krocht begint zondag om 

reis door de filmmuziek-
wereld te worden! Op het 
programma staat onder 
andere prachtige muziek 
van Debussy, Schubert en 
Bizet, gebruikt in films zo-
als ‘Castaway’, ‘The Butcher 
Boy’ en ‘Trainspotting’ maar 
ook hoort u de dans van de 
Trollenkoning van Grieg, ge-
bruikt in ‘Rat race’ en thema’s 
uit films zoals ‘The Aristocats’, 
‘A room with a view’ en ‘Les 
Intouchables’. Een groot 
aantal arrangementen, zo-
als bijvoorbeeld ‘Parla Più 
Piano’ van Nino Rota uit ‘The 
Godfather’ , ‘Nella Fantasia’ 
van Ennio Morricone uit ‘The 
Mission’ en ‘Fly’ van Ludovico 
Einaudi uit ‘Les intouchables’, 
zijn speciaal voor het pro-
gramma gearrangeerd.

Het concert in de Prote-
stantse kerk aan het 
Kerkplein in Zandvoort be-
gint om 15.00 uur en de kerk 
gaat om 14.30 uur open. De 
entree bedraagt € 5.

en zeker opvallende werk-
stukken in de expositie zijn 
te bewonderen.

Het werk van Wim Nederlof 
bestaat vooral uit veel schil-
derijen van allerlei mooie 
plekjes uit onze regio. 
Let eens op het schilderij 
van een speciaal terras in 
Zandvoort. Vooral zijn ge-
bruik van kleuren is opval-
lend, waarbij hij vooral de 
lokale sfeer goed weet vast 
te leggen. Heerlijk om dat in 
een aantal schilderijen van 
hem te kunnen herkennen. 

Genieten van de intense 
inspiraties van kunstenaars 
in de regio, gewoon aan 
de muur in A.G. Bodaan. 
Natuurlijk zijn alle werken 
ook te koop en wel tegen 
redelijke prijzen. Bezichtigen 
kan op alle werkdagen van 
09.00 tot 16.00 uur en in 
de weekenden van 09.00 
tot 14.00 uur.

14.30 uur. De entree be-
draagt € 15 (studenten 
€ 8). Eventueel reserveren 
kan via tel. 023-5310631 of 
op www.jazzinzandvoort.nl. 

Het is het laatste concert 
voor dit seizoen. Stichting 
Jazz in Zandvoort zal weer 
een aantal aansprekende 
artiesten proberen te strik-
ken om vanaf september 
hun kunsten te laten horen 
in theater De Krocht. 

Het Tuchinsky Trio | Foto: PR

Kunst aan de muur in de Bodaan

Sporen uit het verleden
Nog een bomschuit

door Nel Kerkman

Er zijn genoeg afbeeldin-
gen van bomschuiten 
gemaakt, maar deze laat 
iets meer van het vissers-
leven zien. Dit mooie glas-
in-loodraam zag ik op de 
Facebook site ‘Je voelt je 
een Zandvoorter als...’ van 
Kim Loos. Zij meldde dat ze 
blij was met deze deur in 
haar nieuwe (droom)huis, 

alleen wist ze niet wie deze 
afbeelding gemaakt had. 
Er stond namelijk geen 
signatuur bij. Via een op-
roepje meldde zich de 
maker van het raam: Marc 
Valk. Hij had deze afbeel-
ding in 1980 in de deur ge-
maakt. Natuurlijk bewaart 
Kim deze deur want die is 
echt uniek.

Filmrecensent Martijn van Veen laat regelmatig zijn licht schijnen op de nieuwste bioscoopfilms, 
die in Circus Zandvoort draaien. Hij schrijft al jaren voor de website FOK! en heeft van zijn hobby 
zijn werk gemaakt. Discussiëren over films of over de recensie kan via Twitter: @Martijnvanveen. 

DE CrOODs

Waardering 
Martijn van Veen: 

F I L M r E c E N s I E

H H H H I

draait om de allereerste fa-
milie uit de prehistorie. Deze 
familie met de overbescher-
mende vader Grug aan het 
hoofd, leeft in een grot en 
daar voelen zij zich veilig. 
Totdat een aardbeving hun 
vertrouwde leefomgeving 
verwoest en ze op zoek moe-
ten naar een nieuw onderko-
men. Onderweg ontmoeten 
ze de zwerver Guy die het 
einde van de wereld aan ziet 
komen. De nieuwsgierig inge-
stelde Guy botst nogal met de 
ouderwetse Grug, die vooral 
zijn familie wil beschermen 
en alle nieuwe dingen slecht 
vindt. De ergernis van de be-
zorgde vader wordt nog gro-
ter als hij erachter komt dat 
zijn dochter voor de charmes 
van de nieuweling valt.

Het is een meer dan prima 
beginsel voor een animatie-

film met een originele insteek. 
Waar het in de basis wellicht 
lijkt op Ice Age, is het toch veel 
te weinig eer voor De Croods 
om het te vergelijken met een 
andere animatie. Het steekt 
vooral boven de anderen uit 
door een hoog tempo aan te 
houden. Er wordt niet heel lang 
bij stilgestaan wat het verhaal 
precies is, maar je begint met-
een in de actie. Tevens is het 
een feit dat animatiefilms de 
laatste jaren steeds mooier 
worden en De Croods is hier-
bij een perfect voorbeeld van. 
Prachtige omgevingen worden 
haarscherp in beeld gebracht 
en ook de vele beestachtige 
wezens en de gezichten van 
de personages blijven fascine-
rend om naar te kijken. Vooral 
die opmerkelijke wezens blij-

ven een glimlach op je gezicht 
toveren. Daardoor doet de ani-
matiefilm eigenlijk alles goed 
wat goed kan gaan. Leuke hu-
mor, goed tempo en leuk voor 
jong en oud. Niet helemaal een 
verrassing dus dat een vervolg 
al is aangekondigd.



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie leren tassen en

portemonnees binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

Heerlijk fris ook in de zon.
Mozzarella Di Bufala

Nu grote bol 250 gram
van € 6,95 voor € 4,98

Uit eigen keuken:
Asperge beenham schotel

100 gram € 1,25
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hele maand mei voor Pashouders



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Nieuw! OPI The Bond Girls Manicure of Pedicure
OPI Liquid Sand™ nagellak: een bijzondere textuur, matte finish 
met sparkling. OPI complete Manicure of Pedicure ca 55 min. € 29 

ZandvoortPas Mei Special: 
Collageen Paraffine Warmte Handpakking t.w.v. € 29 p.p. gratis  
Niet i.c.m 8 ste gratis behandeling of andere acties

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57  M 06 140 29 888

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen
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CHECK NU UW 
CARAVANBANDEN
Wist u dat u bij Van der Veld ook terecht

kunt voor caravanbanden?
Ga veilig op pad en laat uw banden nu 

gratis checken! 

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor een afspraak…

HEEft u EEN bOODscHAp vOOR uw KLANtEN?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 
Glaszettersbedrijf 

Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921

E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Voltastraat 34 - 2041 CK  Zandvoort 
 023 - 573 09 62

Grote Krocht 20a Zandvoort - 023-5714395
www.slinger-optiek.nl

VenaVo 

Venavo
elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort. 

Voor meer informatie kijk op onze nieuwe website: 
www.venavo.nl 

P.s. ook met "slecht" weer staan wij er!!

Vloeibare variant 500 ml € 16,99 
Tegen inlevering van deze bon: € 10,- 

Glucon Combi: 

    * Houdt de gewrichten soepel en veerkrachtig 

    * Hulp voor de aanmaak van kraakbeen 

    * Voor smering van de gewrichten 

60 tabletten € 12,99 
bij ons vaste lage prijs € 10,- 

Last van uw gewrichten? 
Dan is Glucon Combi 

misschien iets voor u!! 
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Weer

Temperatuur

Max 14 12 11-12 12

Min 9 10 9 8 

Zon 95% 45% 50% 70%

Neerslag 20% 50% 70% 60%  

Wind zw. 4-5 wzw. 4 wzw. 4 zw. 3-4

Koel en licht wisselvallig 
meiweer 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Tegenwoordig, zo’n vijf tot 
zes jaar later lijkt het er wel 
op dat langdurige stabiele 
perioden steeds schaarser 
worden in dit land, zelfs in 
het voor- en naseizoen dat 
doorgaans toch al door een 
duidelijk stabieler weerpa-
troon wordt gekenmerkt.

Kijk bijvoorbeeld naar de af-
gelopen paar dagen. Die drie 
dagen met prachtig weer 
zijn natuurlijk mooi meege-
nomen, maar velen wensen 
natuurlijk veel langer mooi 
weer ondanks het feit dat 
we in Nederland vertoeven. 
Maar een stabiele weerpe-
riode van bijna drie weken 
zou moeten lukken.

Woensdag was de omkeer-
dag naar veel koeler en 
licht wisselvallig weer in 
Zandvoort en omstreken. In 
het tijdvak donderdag tot 
en met het weekend kan 
er soms wat regen of een 
bui vallen. Toch blijft het ’t 
grootste gedeelte van de 
tijd gewoon droog met re-
gelmatig flinke zonnige pe-
rioden. Dit dan voorname-
lijk door de gunstige ligging 
aan zee. Koel wordt het ze-
ker met overdag soms maar 
12-13 graden op de westkust. 
Dat is dan weer minder.

De luchtdruksystemen lig-
gen nog niet goed voor 
een langdurige fase met 
mooi weer. Daarvoor zou-
den we een hogedrukge-
bied moeten hebben bo-
ven Oost-Europa of boven 
Scandinavië. Dan zou met 
een droge (noord)oosten-
wind warme lucht worden 
meegevoerd en lag het kwik 
steeds rond de 25 graden. 
Momenteel en ook de ko-
mende pakweg tien dagen 
nog is sprake van een gema-
tigde westcirculatie.

Lagedrukgebieden vinden 
we voornamelijk richting 
IJsland en een uitloper van 
het Azorenhoog houdt de 
actiefste regenbrengers nog 
op gepaste afstand. Zo nu 
en dan kan zo’n verzwakte 
storing nog net een dagdeel 
met duidelijk minder weer 
brengen, ook in het weekend.

De kans dat mei een echte 
topmaand wordt zoals in 
1976, 1982, 1989, 1992, 1998, 
2000 en dus 2008, is uiterst 
klein geworden gezien de 
niet al te rooskleurige mid-
dellange termijnverwachting.  
Meer weerinfo is er eventueel 
via www.weerprimeur.nl  

weerman Marc Putto

Mei 2008 was evenals april 2007 een grandioze lente-
maand. Beide maanden werden gekenmerkt door het 
mooiste weer van de wereld en recordzonnig, recorddroog 
en recordwarm waren dan ook de voornaamste ingrediën-
ten. Twee tot drie weken op rij schitterend weer was des-
tijds het motto.

 Do. Vr. Za. Zo. 

                             Suzan Laan 

Dorpsgenoten

‘Geen prater maar een doener’, zo omschrijft Suzan zich 
zelf en daarin heeft zij zeker gelijk. Ze is geboren en  
getogen in de Zeestraat op nr. 50 en daar woont zij nog 
steeds, net als eerdere generaties voor haar. 

In 1950 aanschouwde zij het levenslicht en kreeg de naam 
Agatha Martina van der Sommen. Ze was een verlegen, 
speels, wat teruggetrokken meisje, maar met een zonnig 
innerlijk. Toen het werkzame leven begon had ze al snel 
door dat een kantoorbaan niets voor haar was en deed 
zij haar intrede in de zorgwereld. Daar vond ze snel haar 
draai en toekomst.

Bij Nieuw Unicum heeft zij haar opleiding gehad. 
Een collega noemde haar Suzan, dat vond 
zij beter bij haar passen en zo leeft 
zij nu al bijna 40 jaar met deze 
naam; de meeste mensen in 
Zandvoort kennen haar niet 
anders. In Nieuw Unicum 
heeft zij haar man Klaas 
Laan ontmoet, die daar 
toen personeelschef was. 
“We trouwden en dankzij 
hem kreeg ik dus ook een 
andere achternaam. Maar 
ja: what’s in a name….” 
Klaas en Suzan kregen drie 
kinderen; een zoon en twee 
dochters. “Prachtige, waar-
devolle en bijzondere men-
sen! En inmiddels ‘een portret’ 
van een kleindochter van 3 jaar, 
voor wie ik vaste oppasoma ben. Als 
jonge moeder vond ik het heerlijk om 
thuis voor de kinderen te kunnen zorgen, maar 
op een gegeven moment kwam het vrijwilligerswerk in 
zicht. Vele jaren heb ik in Nieuw Unicum een taak op me 
genomen.” Later ging Suzan als vrijwilligster aan de slag 
bij Hospice Haarlem, waar zij gedurende acht jaar in het 
‘Bijna Thuis Huis’ mocht zorgen voor mensen in de ster-
vensfase. Dit afgewisseld met ondersteuning bij mensen 
aan huis, als er extra zorg of aflossing wenselijk was bij 
terminale patiënten. Momenteel is zij ook vrijwilliger in 
klooster Alverna in Aerdenhout. Daar wonen ongeveer 90 
zusters van de Franciscaner orde in een mooie bosrijke 
omgeving. Het zijn de zusters die vroeger in Zandvoort 
in ‘Huize Sterre der Zee’ woonden.

“Sinds 12 jaar heb ik een vaste baan bij Zorgcontact; Huis 
in de Duinen. Mijn intrede deed ik als gastvrouw maar 
al snel kwam ik bij de afdeling dagbesteding. Er wordt 
op twee locaties dagbesteding aangeboden; in het Huis 
in de Kostverloren hebben we twee fijne ruimten en in 
Zandvoort noord hebben we bij OOK Zandvoort een der-
de dagbesteding geopend. We hebben diverse groepen, 

Suzan Laan

door Erna Meijer

te weten voor mensen met een lichamelijke beperking, 
voor mensen met dementie en voor mensen met een 
visuele handicap. Het doel is om het lichamelijk en gees-
telijk functioneren van de deelnemer zo goed mogelijk in 
stand te houden. Het onderhouden van sociale contac-
ten, ontlasten van de mantelzorgers en het bieden van 
structuur. Voor nieuwe deelnemers is de eerste stap vaak 
wat moeilijk, maar na een kleine gewenningsperiode is 
praktisch iedereen snel verknocht aan het ‘cluppie’. Het 
is een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving waar 
begeleiding wordt geboden door professioneel perso-
neel. Activiteiten worden op maat en naar wens geboden, 
we eten met elkaar een warme middagmaaltijd en de 
mensen worden met onze eigen bus van huis gehaald 

en weer thuisgebracht”, vertelt Suzan vol passie. 
Belangstellenden kunnen contact opne-

men via tel. 06-43394465 of e-mail: 
dagbesteding@zorgcontact.nl

“Ik heb een bestaan om dank-
baar voor te zijn. Mijn man 

is een geschenk. In ons 
huwelijksleven geven we 
veel ruimte aan elkaar. Zo 
hebben we ons kunnen 
ontwikkelen en de din-
gen kunnen doen die we 
belangrijk vinden. Klaas 
heeft aan huis een praktijk 

voor psychotherapie.” Een 
grote bindende factor van 

het echtpaar is de gezamen-
lijke interesse in spiritualiteit en 

de verwondering voor al het grote 
en kleine. Van een vogelveertje tot de 

ongelooflijke grootsheid en pracht van 
de kosmos. Die verwondering is Suzan met de 

paplepel ingegeven; haar moeder lag ’s winters met een 
microscoop in de sneeuw om de ijskristallen te bekijken 
en ’s nachts op het balkon met een sterrenkijker om het 
heelal te bewonderen. 

Als hobby heeft ze, in de voetsporen van haar vader, vele 
jaren intensief geschilderd. Ze heeft een aantal mooie ex-
posities gehad en veel werk kunnen verkopen. Later kwam 
daar een heel andere passie bij: internationale dans. “De 
prachtige wereldmuziek, de vrolijkheid en de enorme ver-
scheidenheid van dansen kregen mij totaal in z’n greep en 
inmiddels geef ik samen met mijn dansvriendin Marjon 
Sandbergen optredens, vooral voor ouderen. We kunnen 
onder de naam ‘Nojram Nazus’ drie middagvullende pro-
gramma’s bieden, in vele verschillende (zelfgemaakte) 
kostuums en wel 50 verschillende dansen.” 

Suzan Laan is een dorpsgenote die duidelijk geniet van het 
leven en zich daarnaast volop inzet voor de Zandvoortse 
gemeenschap.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Gespecialiseerd 

in Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 0653231754
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
Tel. 06-41074141
www.stucadoor-

specialisten.nl
.........................................................

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem: 

nagelstudio, 
opleiding tot 
nagelstyliste, 
groothandel

 in nagel producten 
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

Te huur: 
7 pers. chalet 

op het eiland van Maurik. 
All in prijs al 

vanaf € 495 p.wk. Voor info: 
marcelhorneman@

gmail.com
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) netwerk 

of advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 of 
06-22209568

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 
5715921

Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door 

zorgverzekering) 
.........................................................

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, 
maar omlaag 
met de prijs!

Basisbeh. sch.maken + nagels 
knippen + eelt verwijderen 
+ evt. likdoorns weghalen 

+ creme massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 

Thuisbehandeling 
normaal € 30 nu € 25. 

Info: 5734944 of 
06-50203097

Voor een pedicure  
behandeling waarin u de 
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is in 

het verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroeide 
nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................
 Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten Zandvoort.

Speciaal tarief Schiphol  
voor bus en personen 
vervoer Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588

Bij SKiP is veel mogelijk.  
Opvang voor halve, 
hele, of verlengde 

dagen volgens een vast 
of wisselend rooster, 

wij denken met u mee! 
Ook dat is 

'Natuurlijk-SKiP'! 
Neem een kijkje 
op de website: 

www.pippeloentje-pluk.nl
.........................................................

Grand café Hotel XL zoekt 
Kamermeisje 

(alle leeftijden) 
voor enkele dagen per week. 

Info: 06-53344660
.........................................................

Bedenk toch hoe groot 
de liefde is die de Vader 
ons heeft geschonken! 

Wij worden kinderen van 
God genoemd, en dat zijn 
we ook. -- 1 Johannes 3:1

.........................................................
Schoonmaakster gezocht

Met goede referenties 
voor ons zomerhuis 

in de Parkbuurt. 
Ongeveer 2x per week 

t/m september. 
e-mail: jpgbond@gmail.com 
of telefonisch: 06-22943736
.........................................................

Hairstylist 
Evelyn ter Veer. 

Dameskapster aan huis
06-54937784

Bouw- en 
renovatiebedrijf P.M.K.

(in Zandvoort). 
Voor alle klussen in 

en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,  
timmerwerk, badkamers 

en keukens. Kunststof 
kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit!
Tel. 06-44875212

.........................................................
Schoonmaakbedrijf P.M.K.

Heeft u 
schoonmaakhulp 

nodig (in Zandvoort) 
voor uw bedrijf, 

kantoor of privé? 
Bel: 06-44875212

.........................................................
Te huur: loods

LxBxH: 8x5x4 m.
Goed bereikbaar
Grote 5m. lange
overheaddeur

€ 450 per maand
Inl.: 06-53175104

.........................................................
Vrijwillig(st)er gezocht 

om tegen VERGOEDING(n.o.) 
oudere kwieke / vrolijke  

dame 91jr. in rolstoel mee te 
nemen naar boulevard.  

Voor de zaterdag- of  
zondagmiddag 

(of beiden). 
Reactie: 06-18941474 of 
irenedoesburg@live.nl



Zandvoortse Courant • nummer 19 • 9 mei 2013

17

In deze moderne tijden 

kunnen we gapen 

beschouwen als het signaal 

dat je nog maar twintig 

procent batterij overhebt. 
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Tegeltje

Nou het is zover, onze Willem is koning. En daar zijn mil-
joenen voor uitgetrokken aan organisatie en beveiliging. 
Want er hoefde maar 1 gek te zijn die onrust wilde veroor-
zaken. Naar mijn mening kunnen ze dat toch niet helemaal 
voorkomen. De meest normale, geliefde huisman kan een 
psychopaat zijn. Daar hebben we al genoeg voorbeelden 
in het nieuws voorbij zien komen. 

Waar iedereen toch zo opgewonden van was, bleef ik maar 
neutraal. Ik merk dat ik niks heb met het koningshuis. 
Wel vind ik de geschiedenis bijzonder omdat ze al 400 
jaar meedraaien. Maar sinds vorig jaar doen ze helemaal 
niet meer mee in Den Haag en dat vind ik toch wel raar. 
Het voelt voor mij niet goed. Wat gaan ze dan doen voor 
Nederland? Lintjes doorknippen? Ons bijstaan in moeilijke 
tijden? Allerlei liefdadigheidsprojecten leiden? Ik vind dat 
ze gewoon weer mee moeten dansen in de politiek, zo 
hoort het gewoon, ja toch? 

Ach het maakt mij ook helemaal niets meer uit. Maar 
wel die 20 miljoen aan kosten voor de kroning, dat vind ik 
stiekem toch wel dubbel. Met onze staatsschuld en zoge-
naamde crisis. Ik snap dat het moet voor de beveiliging on-
der andere, maar toch. Misschien is het grootste gedeelte 
van Nederland wel fan van het koningshuis, ben ik in de 
minderheid. Zo lijkt het wel als je half Nederland op de 
Dam zag staan. Toch zijn er velen met mij, dat weet ik zeker. 

In ieder geval was het de laatste Koninginnedag op 30 april, 
want vanaf volgend jaar is het op 27 april. En daar heb ik 
nou toevallig helemaal geen moeite mee, Koninginnedag. 
Of Koningsdag. Dit vind ik een van de leukste dagen van 
het jaar. Iedereen lekker buiten, drank-
je in de hand, bandjes kijken, rommel-
markten, heerlijk gezellig! En iedereen 
in het oranje natuurlijk. Nou ja, ik heb 
het beperkt tot oranje nagellak.

Lang leve de koning?

Uitgesproken!
Vrijwilligers, Zandvoort kent er velen. Wanneer er hulp 
nodig is tijdens de feestelijke gebeurtenissen in ons 
dorp, is de 44 jarige behulpzame, een tikje onhandi-
ge, zeer vriendelijke Astrid Termaat ook van de partij.  
Na een zeer geslaagde Koningsdag, stond meteen  
Bevrijdingsdag voor de deur. Bij beide evenementen 
was zij actief als vrijwilligster. Het bloed kruipt in deze 
vrouw waar het niet gaan kan. 

door Mandy Schoorl 

Zes jaar geleden stond Astrid zelf in de rij bij de schmink 
in het dorp op Koninginnedag met haar kinderen. Het 
zeuren van de mensen dat ze zo lang moesten wachten, 
gaf haar aanleiding tot actie. Ze is op een stoeltje gaan 
zitten en heeft menig kind toen een stoer, grappig of lief-
lijk snuitje gegeven. Ze was verkocht en maakt sindsdien, 
samen met haar man Rocco, deel uit van het ‘Stichting 
Viering Nationale Feestdagen Zandvoort’ team, waar-
voor ze ieder jaar in oktober al aansluit aan tafel voor 
de eerste vergadering daaromtrent. 

Als ik haar vraag wat vrijwilligerswerk zo leuk maakt 
voor haar, staan de saamhorigheid en gezelligheid met 
degene waarmee je samen bezig bent en de omgang 
met de kinderen bovenaan haar lijstje. Net zoals in 
haar werk als juf op de Mariaschool. Astrid vindt het 
zo fijn om kinderen iets te leren waardoor ze groeien. 
Omzoomt met leuke, inspirerende materialen waar-
door het beeldender wordt voor een kind. Knipsels, 
plaksel, klei, figuurtjes, stickers, zand met water, overal 
graait zij graag in mee. Behalve in modder, in Bali, laat 

zij lachend weten, waar zij ooit met haar lichtgewicht 
croc in de modder vast was komen te zitten en zij op 
een blote voet terug naar de bus was gelopen. Voor 
haar geen hand in modder zolang ze niet weet wat 
erin zou kunnen zitten. Het zouden zomaar beestjes 
kunnen zijn! 

Klunzend of niet, meer reizen zou zij dolgraag willen. 
Met man en kinderen, zo heerlijk samen zijn en cul-
tuur sniffen in andere landen, waar eenmaal thuis ge-
zamenlijk over nagesproken kan worden. Maar eerst is 
zij nodig op 5 mei. Al het regelwerk is klaar intussen en 
als de kleding is opgehaald bij het kledingverhuurbedrijf 
dan kan de vossenjacht beginnen. Dit jaar is het thema 
beroepen en het belooft weer een superleuke, enerve-
rende ochtend te worden. Zowel jongeren als ouderen 
zijn van harte welkom! 

Na alle bedrijvigheid is het tijd voor Astrid. Ter ontspan-
ning duikt zij graag in een boek, tijdschrift of krant, als 
het maar lettertjes heeft. Even lekker in een andere we-
reld verkeren. En daarna het liefst in een hete, stomende 
sauna, dan komt zij weer helemaal tot rust. 

‘Juf Astrid’

Astrid Termaat

Kijk nou eens!
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Inhuldiging of huldiging, 
voor elke gelegenheid 
hebben we een vlag. 

Interview
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Het einde van het postkantoor Zandvoort
&Heden  Verleden

postkantoor. In 1884 verzocht de burgemeester om het 
tijdelijke kantoor na het badseizoen open te houden. De 
eerste echte vestiging van een postkantoor was in 1885 
aan de Kerkstraat op nr. 28, waar tot relatief kort geleden 
boekhandel Van Petegem in gevestigd was.

Postkantoor Haltestraat

Al snel bleek het postkantoor in de Kerkstraat te klein en 
besloot de P.T.T. een volwaardig post- en telegraafkantoor 
met directeurswoning te bouwen in de Haltestraat. Na 
een openbare inschrijving in 1898 was de Helderse aanne-
mer Arie Krijnen het goedkoopst. Zijn prijs was ƒ 19.081,-. 
Een jaar na de aanbesteding was het postkantoor klaar en 
in september 1899 werd het gebouw officieel geopend. Op 
de open plek aan de overkant van het postkantoor werd 
in 1912 het huidige raadhuis gebouwd. 114 jaar later werd 
besloten om het postkantoor, dat uit zijn jasje groeide, te 
gaan verplaatsen. 

Postkantoor Tramstraat

Op 12 juni 1964 werd de officiële opening van een nieuw 
postkantoor verricht en wel aan de overzijde van de 
vroegere trambaan, het huidige Louis Davidsstraat 18. 
Gebouwd voor de som van ƒ 817.340.-. Binnenkort gaat 
dit pand, waarin de laatste jaren een vestiging van de ING 
in gevestigd was, tegen de vlakte om plaats te maken voor 
nieuwbouw van de AH supermarkt. 

Na bijna 128 jaar is er geen postkantoor meer in Zandvoort. 
Sinds 2 mei kunt u voor zo goed als alle geldzaken terecht 
bij een servicepunt in Bruna Balkenende aan de Grote 
Krocht. Een medewerker, herkenbaar aan een ING naam-
badge, assisteert u met uw bankzaken. Een tijdperk is de-
finitief afgesloten, het Zandvoortse postkantoor behoort 
tot de verleden tijd.

Tekst: Nel Kerkman
Foto’s: GOZ archivaris Martin Kiefer

In het midden van de 19e eeuw was er in Zandvoort nog 
geen postkantoor. Wel woonde destijds in de Poststraat 
Siem (Simon) van der Mije, geboren 29 juli 1831 en over-
leden 24 januari 1900. Een van zijn beroepen was ‘brie-
venvergaarder’, wat eigenlijk een voorloper was van de 
latere postagentschappen. 

Siem was een zoon van Jan Jansz van der Mije en Willempje 
Jacobsdr Hollenberg. Hij was getrouwd met Antje Koper 
en woonde in de Poststraat D22. Siem zorgde voor de 
ontvangst en de bestelling van poststukken die voor 
Zandvoort bestemd waren en hij ‘vergaarde’ de poststuk-
ken die de inwoners wilden versturen. Mogelijk is de naam 
Poststraat aan de functie van Van der Mije ontleend, maar 
dat is niet met zekerheid te zeggen.

Postkantoor Kerkstraat

Voordat dit postkantoor er kwam, waren er diverse plaat-
sen in het dorp waar de posterijen een kantoor hadden. 
Voorheen was het kantoor seizoensgebonden. Na het 
badseizoen verdwenen de badgasten en daarmee ook het 

Verras mama met een  
bloemstukje voor Moederdag

Buitenspeeldag 
komt er weer aan

De bezoekers van GroenRijk Velserbroek kunnen zaterdag 
11 mei, tussen 10.00 en 12.00 uur, bloemstukjes maken voor 
Moederdag. Het tuincentrum zorgt voor alle benodigdhe-
den. Meedoen is gratis, maar… dat hoeft mama natuurlijk 
niet te weten.

Woensdag 12 juni is het weer zover: Buitenspeeldag! De 
initiatiefnemers van deze dag roepen gemeenten, buurt-
groepen, verenigingen, scholen, ouders en kinderen op om 
er samen voor te zorgen dat de Buitenspeeldag dit jaar 
weer een supergave dag wordt.

Deze Moederdagactiviteit 
is gratis voor alle kinderen 
tot 12 jaar. Bij de ingang 
van het tuincentrum staan 
lange tafels waaraan kan 
worden gewerkt. Potjes, 
oase, bloemen en groen 
liggen klaar, voor limonade 

Lokale organisatoren die zich 
aanmelden ontvangen een 
leuk en handig actiepakket 
met promotiematerialen die 
zij op 12 juni kunnen uitdelen 
aan kinderen die komen bui-
tenspelen. Aanmelden kan 
tot 1 juni via www.buiten-
speeldag.nl. Op de website 
staan ook tips, draaiboeken, 
promotiematerialen en in-
spiratie voor de leukste ac-
tiviteiten. 

Met de Buitenspeeldag 
willen de initiatiefnemers 

en iets te snoepen wordt 
gezorgd. Tevens staat za-
terdag een springkussen 
op het parkeerterrein, dus 
neem papa mee voor een 
dagje Velserbroek. Kijk voor 
meer informatie op www.
groenrijkvelserbroek.nl 

kinderen stimuleren om 
lekker buiten te spelen. 
Buitenspelen is leuk én be-
langrijk in het leven van kin-
deren. Het is de plek waar 
ze vriendjes ontmoeten, 
kunnen bewegen en zich 
vrij voelen. Onderzoek toont 
aan dat buitenspelen goed is 
voor kinderen. Kinderen die 
meer buitenspelen bewegen 
meer en hebben aantoon-
baar minder overgewicht. 
Ook bevordert buitenspelen 
de mentale en sociale ont-
wikkeling van kinderen.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat 
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie be-
houdt zich het recht voor om ingezonden brieven in te 
korten en plaatsing van brieven te weigeren.

De zin en onzin van…

Regelmatig fiets ik op de Zandvoortselaan langs de plek waar nu 
die ‘wildbrug’ wordt gebouwd. In het weekend laten ze daar de 
borden en de afrastering gewoon staan, zodat ik levensgevaar-
lijke toeren moet uithalen aan de andere kant van de weg om 
tegemoetkomende fietsers en bromfietsers te ontwijken. Terwijl 
er in het weekend geen enkel werkverkeer te bekennen is daar! 
Is het zoveel moeite om die afsluiting even opzij te schuiven? Dat 
is ook nog toeristenvriendelijk en een stuk veiliger. Ben ik nou zo 
dom of zijn zij zo slim? Of is het misschien andersom?

Teun Vastenhouw
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adv groenrijk

Kijk voor onze folder op groenrijkvelserbroek.nl

Een greep uit onze folder!folder!

GroenRijk Velserbroek
Rĳ ksweg 289 • 023-5376190
www.groenrĳ kvelserbroek.nl

Geldig van 8 t/m 14 mei 2013
Zondag 12 mei open van 12.00 tot 17.00 uur. /groenrijkvelserbroek

Geef moeder natuur

natuurnatuurnatuurnatuurnatuur
Geef moederGeef moederGeef moeder

natuur
Geef moeder

natuur

Prijskraker

14,99

 
Perkgoed in
standing basket
Diverse soorten. 
Potmaat 27 cm.
Incl. bamboe standaard.

van 19,95Cvoor

 Hemelvaartsdag open!* *m.u.v. GroenRijk Bergambacht. Kijk voor de openingstijden op groenrijk.nl

van 19,95van 19,95Cvan 19,95Cvoor

m.u.v. GroenRijk Bergambacht. Kijk voor de openingstijden op groenrijk.nl

  
Kuifl avendel
Lavandula stoechas
‘Anouk’. Potmaat 24 cm. 
Excl. mand.

van 14,99Cvoor

Extra
groot!

Prijskraker

9,99

Kuifl avendel
Lavandula stoechas

‘Anouk’. Potmaat 24 cm. 

Excl. mand.

van 14,99Cvoor

Extra
groot!

Prijskraker

9,99

Prijskraker

14,99

Perkgoed in

standing basket
Diverse soorten. Potmaat 27 cm.

Incl. bamboe standaard.

van 19,95Cvoor

Hemelvaartsdag 

open van 

10.00 tot 

17.00 uur

 

Vancansoleil 4 Challenge Toertocht geslaagd fietsfestijn Clinic veilig kiten
Zandvoort was afgelopen zaterdag voor de derde keer het middelpunt van de Vacansoleil 
4 Challenge Toertocht. Er was keus uit vier afstanden: 60, 90, 120 of 160 km. In totaal kwa-
men zo’n 500 liefhebbers aan de start. Er was een gevarieerde route samengesteld, die 
voor een deel door de Bollenstreek ging. Start en finish waren op de boulevard ter hoogte 
van strandpaviljoen de Haven van Zandvoort.

Dinsdagavond 14 mei organiseert de Nederlandse Kite 
Vereniging een clinic veilig kitesurfen bij  de Watersport-
vereniging Zandvoort. De clinic is niet alleen bedoeld voor 
de startende kiters maar ook voor gevorderde kiters zal de 
clinic een eye-opener zijn. 

De omstandigheden waren 
aan de ene kant heel fraai; 
het zonnetje scheen de hele 
dag onder een strak blauwe 
hemel, maar er stond wel 
een stevige wind en daar 
hadden de fietsers behoorlijk 
last van. Gelukkig hadden ze 

Speerpunten voor deze avond zijn:  
• Hoe check je je materiaal en stel je het goed af?
• Wat zijn veel gemaakte fouten bij het starten en landen?
• Wat voor effect hebben obstakels op de wind?
• Hoe doe je een selfrescue en word je gered door anderen?
• Wanneer kun je veilig het water op? Leer een praktisch 

beslismodel toepassen

De clinic wordt ondersteund door videobeelden en er is 
meer dan genoeg ruimte voor vragen en het behande-
len van specifieke problemen in een interactieve sfeer.  
De clinic begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk 
voor zowel leden als niet-leden van WVZ. Reserveren is  
niet nodig. Meer info: www.wvzandvoort.nl.

het laatste gedeelte, vanuit 
Noordwijk, de wind in de rug, 
zodat de meeste deelnemers 
met een flinke grijns over 
de finish kwamen. Iedereen 
was razend enthousiast 
over de route; vooral van 
de bloeiende bollenvelden  

werd volop genoten.

De 60-km fietsers reden op 
uiteenlopend materiaal; van 
ouderwetse opoefietsen tot 
moderne mountainbikes en 
soepele toerfietsen. Bij de 
langere afstanden waren 

Wethouder Göransson (r.) poseert met organisatoren en betrokkenen

Foto: Rob Bossink

de racefietsen in de meer-
derheid. Over de langste af-
stand, 160 km, werd gemid-
deld tussen de vijf en zes uur 
gereden. 

De organisatie, in handen 
van de website Wielerland, 
was heel tevreden over het 
verloop van de toertocht; er 
was weinig materiaalpech, 
zodat de fiets-‘wegenwacht’ 
nauwelijks in actie hoefde te 
komen. Ook zijn er geen ver-
velende valpartijen of onge-
lukken gebeurd. 

Aan de finish werden de 
deelnemers verwelkomd 
door wethouder Belinda 
Göransson, die trots vertel-
de dat ze een fanatiek fietser  
is en dat haar vader in de  
jaren zestig Nederlands  
kampioen wielrennen is 
geweest op het onderdeel 
achtervolging op de baan.  
De wethouder ging dan ook 
met plezier op de foto met 
tal van deelnemers.
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   10 28       6 8

 11         12 25\11    

 6     26 11\12        

   24           20 

   23       9\16      

   15     15\12        

   13 15\21           8

 26           8    

 12           9

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 BJ   FJ   KKDJ
   x   =  
 +   -   +
 DK   CH   JG
   -   =  
         
 CFD   CD   KFKA
   x   =  
De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de week

Bereiding:
Kook de rijst in 250 ml kokosmelk en 250 ml water in ongeveer 15 minuten 
gaar. Kook de broccoli en peultjes circa 5 minuten, giet ze af en laat ze uitlek-
ken. Verhit de olie in een wok en fruit de ui. Voeg na 4 minuten de specerijen 
toe en roer goed door. Voeg de tomaten, het water en de zout toe. Draai het 
vuur uit en voeg de rest van de kokosmelk toe. Doe de inhoud van de wok in 
een blender en maal tot een glad geheel (of gebruik een staafmixer). Doe de 
currysaus terug in de wok en verwarm op laag vuur. Voeg de tempeh toe en 
kook 7 minuten mee. Voeg de groente toe en kook nog 3 minuten mee. Serveer 
de currysaus met groente over de rijst.

Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen

kookrubriek

Tempehcurry

200 g snelkook zilvervliesrijst,
300 ml kokosmelk (blikje à 400 ml),
snufje zout,
300 g broccoliroosjes,
300 g peultjes,
2 eetlepels olie,

Benodigdheden:
1 ui, gesnipperd,
½ theelepel kurkuma,
1½ theelepel kerriepoeder,
½ theelepel cayennepeper,
1 blik tomaatblokjes (400 g),
300 g tempeh, in blokjes.

KookreceptKookrecept

 65 x 35 = 2275

  +   -   +          
 72 - 18 = 54
         
         
 137 x 17 = 2329

Oplossing Breinbreker

Loesje is een lieve poes die graag wordt aangehaald. Ze vindt het 
heerlijk om naar buiten te gaan om te klimmen en te klauteren en om van 
het zonnetje te genieten. Ze weet heel goed hoe een kattenluik werkt; 
een huis met een tuin is voor haar dus ideaal. Ze kan het prima vinden 
met kinderen mits ze maar wat ouder en niet zo druk zijn. Soortgenootjes 
vindt ze echter niet zo leuk; daarom is deze dame op zoek naar een huis 
voor haar alleen. 

Kunt u haar het ideale huis bieden en bent u inmiddels al gevallen voor 
haar mooie koppie? Kom dan snel eens langs om kennis met haar te 
maken. Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5. 
Geopend van maandag t/m 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Tel. 5713888
Internet: 
www.dierentehuiskennemerland.nl.

   10 28         6 8

 11 8 3     12 25\11 5 6

 6 2 4 26 11\12 3 6 1 2

   24 7 1 2 9 5 20  

   23 8 6 9 9\16 9 7  

   15 6 9 15\12 7 2 3  

   13 15\21 8 7 2 3 1 8

 26 9 7 2 8   8 5 3

 12 4 8       9 4 5

Oplossing Kakuro

Op ZOEK NAAR uw DOELgROEp?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Strandafgang Barnaart 25, wijzigen bergruimte en toilet-
 gebouw, verzonden 02 mei 2013, 2013-VV-026.
-  Tollensstraat 2, plaatsen blokhut, verzonden 02 mei 2013, 
 2013-VV-031.
-  Celsiusstraat 199, plaatsen dakkapel, verzonden 02 mei 2013, 
 2013-VV-035.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitge-
breide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar 
beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen die ziens-
wijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit  kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een ge-
motiveerd beroepschrift indienen. De datum van bekend¬making 

- Bespreking rapporten Rekenkameronderzoek Middenbou-
levard I en II

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan 
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 

De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wijzigen. 
U vindt de meest recente agenda’s en alle informatie op 
de website van de gemeente; klik hiervoor op “Bestuur> 
Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

Vergadering welstandscommissie
Op donderdag 16 mei in vergaderruimte 1 vanaf 15.00 uur tot 
ongeveer 17.30 uur

Papier inzameldagen huis aan huis;
Op 14 mei wordt de papiercontainer geleegd in de maandag, 
donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 16 mei in de dinsdag 
huisvuilwijk.

Parkeerverordening 2013-1 en Parkeerbelasting-
verordening 2013-1
In de vergadering van 16 april 2013 heeft de gemeenteraad van 
Zandvoort de Parkeerverordening 2013-1 en Parkeerbelasting-
verordening 2013-1 vastgesteld. Deze verordening treedt in 
werking op 10 mei 2013 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie 
in het Raadhuis en staat op de website. De verordening betreft 
soorten parkeervergunningen en parkeertarieven tarieven voor 
parkeervergunningen voor Zandvoort.
 
Vanaf 10 mei 2013 kunt u met een Gehandicaptenparkeerkaart 
of Passagierskaart de eerste twee uur gratis parkeren op de 
Algemene Gehandicapten Parkeerplaatsen in het dorp. In het 
centrum geldt een maximale parkeerduur van twee uur. Na 
twee uur zult u buiten het centrum moeten betalen bij een 
parkeermeter of een parkeer- of bezoekersvergunning in uw 
auto kunnen tonen. U bent verplicht uw aankomsttijd aan te 
geven met een parkeerschijf.
 
Bezitters van een Gereserveerde Gehandicapten Parkeerplaats 
hoeven niet te betalen om op hun plek te kunnen parkeren. Zij 
hoeven ook geen parkeervergunning te tonen.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Weimarweg 8, kappen boom op erfgrens van het zijerf, 
 ingekomen 28 april 2013, 2013-VV-042
-  Oranjestraat 2a, realisatie in bestaande loods van twee 
 vuurwerkbewaarplaatsen en een compartiment voor water -
 voorraad, ingekomen 29 april 2013, 2013-VV-044.

Bentveld:
-  Westerduinweg 24, vervangen van een woning, ingekomen 
 29 april 2013, 2013-VV-043.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 

Gemeentelijke publicatie week 19 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 18 en 
de verdere in week 18 door het college genomen besluiten 
zijn in week 19 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 14 mei 2013. Zij houdt 
dan achter elk aar twee vergaderingen, Debat en Besluitvor-
ming.

De onderwerpen van beide vergaderingen:  

• Prestatieafspraken - Wonen in Zandvoort 2013 t/m 2015 met 
 Woonstichting De Key
• Vaststelling basistarieven hulp bij het huishouden (Wmo)
• Verordening Maatregelen, fraude en verrekenen bestuurlijke 
 boete inkomensvoorzieningen 2013
• Aanpassing gemeenschappelijke regeling werkvoorzienings-
 schap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
• Archiefverordening 2013

Bij besluitvorming bovendien:
• Lijst ingekomen post 21 maart - 24 april 2013
• Verslagen vergaderingen raad-debat en raad-besluit-
 vorming van 9 en 16 april 2013

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De vergadering Gemeenteraad - Debat begint om 20.00 uur 
en 10 minuten na afloop daarvan begint de vergadering van 
Gemeenteraad - Besluitvorming. 

De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wijzigen. 
U vindt de meest recente agenda’s en alle informatie op 
de website van de gemeente; klik hiervoor op “Bestuur> 
Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website 
rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> 
Luisteren en verslag”).

Raadvergadering

 

De gemeenteraad vergadert op woensdag 15 mei 2013. 
Zij houdt dan een extra Informatiebijeenkomst. U kunt in-
spreken over het onderwerp op de agenda; aanmelden vooraf 
hoeft niet.

Gemeenteraad - Informatie woensdag 15 mei 20.00 uur
Op de agenda staat het volgende onderwerp:

>>> vervolg op volgende pagina
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sportieve activiteiten bij café Bluys Eerste proef Tulpen rally in Zandvoort
André Koper won de 21ste editie van het Bluys Interna-
tional golftoernooi. Het evenement werd afgewerkt op 
banen in België en Duitsland. Het is al de zevende keer dat 
Koper het toernooi op zijn naam schrijft. 

De Tulpen rally 2013 gaat vanaf Noordwijk naar Nice, in het zuiden van Frankrijk. De eerste 
‘special stage’ werd zaterdag bij de BMW Driving Experience Slotemaker verreden. Maar liefst 
240 old timers, waaronder zelfs een Bentley en veel Alfa Romeo’s, moesten op de slipbaan een 
speciaal parcours rijden. Twee equipes die hieraan deelnemen, komen uit Zandvoort.

Hans Lampier en zijn zoon 
Eric doen aan de rally mee 
met een Lancia Fulvia Coupé 
en John van Dam en Rob van 
Dooren proberen samen in 
een DAF 55 Marathon de 
eindstreep te halen.

Equipe Lampier rijdt met 
een speciaal toegewezen 
nummer en wel nummer 
80. “Het startnummer 80 is 
speciaal aan mij toegewe-
zen omdat ik met mijn 80 
jaar de oudste deelnemer 
ben in dit, ooit door Maus 
Gatsonides gecreëerde in-
ternationale autosport eve-

De veertien golfers van café 
Bluys huurden een week 
een huis in de Ardennen 
en bezochten onder meer 
de bekende baan Henri 
Chapelle en Lietzenhof in 
de Eifel, steeds onder uitste-
kende weersomstandighe-
den. Ook werd de baan van 
Sart-Tilman bij Luik aange-

nement”, zei een trotse Hans 
Lampier. 

Het hele gezelschap ver-
plaatste zich vervolgens naar 
Noordwijk waarvandaan de 
rally van start is gegaan. Of 

daan. André Koper kreeg de 
meeste tegenstand van Rob 
van Zoelen, maar won toch 
afgetekend door een sterke 
laatste dag. Hij kreeg het 
groene jasje omgehangen 
door Mathieu Emmen, de 
winnaar in 2012. De neary-
competitie was een prooi 
voor Angelo Koning, de 

de beide Zandvoortse equi-
pes de finish in Nice hebben 
gehaald, en zo ja op welke 
eindrangschikking, was bij 
het ter perse gaan van deze 
editie van de Zandvoortse 
Courant nog niet bekend.

meeste longest drives wer-
den geslagen door Mathieu 
Emmen.

Martin Luther 
Vissertoernooi
Komend weekend, op 10, 
11 en 12 mei, vindt in café 
Bluys aan de Buureweg de 
23e editie plaats van het 
bekende Martin Luther 
Vissertoernooi plaats. Het is 
een biljarttoernooi met als 
enige discipline het beken-
de spelletje: ’10-over-rood’. 
Het Martin Luther Visser 
toernooi is het oudste en 
bekendste biljarttoernooi 
van Zandvoort en het is ver-
noemd naar Martin Visser 
die op veel te jonge leeftijd 
is overleden. Op het mo-
ment van schrijven waren 
er nog een aantal plaatsen 
vrij dus wie snel is, kan wel-
licht nog meedoen. Kunt u 
niet biljarten of bent u te 
laat met inschrijven? Gaat 
u dan van een leuke avond 
genieten in café Bluys aan 
de Buureweg 5. De voorron-
den, op vrijdag en zaterdag, 
beginnen om 19.30 uur, de 
finaleronden op zondag be-
ginnen al om 12.45 uur.

Equipe John van Dam (l.) en Rob van Dooren bij hun Daf 55

Zoon Eric en vader Hans Lampier voor hun Lancia

Vlnr. Hans Botman, Matthieu Emmen en André Koper

is de verzenddatum van de vergunning. Indien het gee n vergun-
ning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw beroepschrift 
aan Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Het beroep schorst in beginsel niet de werking van 
het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.

Verkeersbesluiten 
Er is een verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2013/04/002305 
genomen voor Openlucht Vismaaltijd. Dit besluit houdt in dat 
het Gasthuisplein op vrijdag 14 juni 2013 van 13:00 tot 21:00 
uur zullen worden afgesloten.
 
Het verkeersbesluit is gepubliceerd op Staatscourant.nl, onze 
website en ligt zes weken ter inzage bij de balie in de ont-
vangsthal van het gemeentehuis.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 19

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donder  dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

U kunt zelf uw afspraak inplannen  op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de 
gemeente aan de oranje button met het kalendertje erop. 
Uiteraard kunt u ook een afspraak maken aan de balie of bij 

de receptie of per telefoon.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Dubbele winst Ard Keff sV Zandvoort glijdt verder af

Onze Gezellen winnen van ZsC

Afgelopen zaterdag kon voor Zandvoorter Ard Keff bijna 
niet beter verlopen tijdens de DNRT races op het Circuit 
Park Zandvoort. Ging het in de vrije training wat minder 
vanwege het ‘rubber’, in de kwalificatie wist de drievoudig 
BMW E30 kampioen de beste startpositie naar zich toe te 
trekken om vervolgens twee keer een race te winnen.

Afgelopen zaterdag heeft de hoofdmacht van SV Zand-
voort niet van concurrent NFC kunnen winnen. Ver in de 
tweede helft kwamen de Amstelveners op voorsprong en 
gaven die, ondanks de bijna onmenselijke druk van Zand-
voort, niet meer uit handen. 

De softbalsters van ZSC hebben afgelopen week in  
Haarlem niet kunnen winnen van het plaatselijke Onze 
Gezellen (OG). Onze plaatsgenoten trokken met 2-1 aan 
het kortste eind in een wedstrijd die, zoals later bleek,  
vanaf de ‘heuvel’ beslist werd.

“Ik had een prima start”, 
vertelde hij na afloop. 
Vervolgens kwam hij ei-
genlijk niet in problemen 
en reed hij de wedstrijd 
bekeken uit. Het was voor 
de kenners langs de baan 
in de Gerlachbocht al snel 
een uitgemaakte zaak. “Je 
kunt de race voor 99% al 

De gasten gaan nu in de rang-
lijst over Zandvoort heen. 
Zandvoort moet volgende 
week minimaal gelijk spelen 
in de uitwedstrijd bij ZOB om 
nacompetitie voor degra-
datie te voorkomen, tenzij 
OSV verliest of gelijk speelt 
bij Monnickendam, dan is 
Zandvoort klaar en veilig. Het 
einde van deze competitie is 
dus nog uitermate gecompli-
ceerd voor Zandvoort en trai-
ner Keur heeft het niet meer 
in eigen hand.

“Een 1-1 uitslag had ik terecht 
gevonden want we gingen 
gelijk op en waren zeer aan 
elkaar gewaagd. Het was 
meer een pitcher duel, waar-
in wij pas in de zesde inning 
tot scoren kwamen”, herin-
nert coach Willy Balk zich. 
Marcella Balk kwam toen op 
het eerste honk en kon later 

invullen”, zo zei één van 
hen. In het veld zat nog een 
Zandvoorter verstopt die 
eigenlijk al jaren meerijdt 
in de ze klasse. Henk Cordes 
had dit keer weer een BMW 
E30 gehuurd om mee te mo-
gen doen, maar hij reed niet 
echt voor de bovenste plaat-
sen mee. Afwezig was Stefan 

Zandvoort wilde er duidelijk 
iets van maken afgelopen za-
terdag, maar de geluksfactor 
liet het afweten. Door de hele 
wedstrijd heen werden rede-
lijk veel kansen gecreëerd. Ze 
waren alleen niet voor het 
keurkorps van trainer Pieter 
Keur weggelegd. Een kwar-
tier voor tijd kon NFC, bij een 
van hun spaarzame uitvallen 
via Leon van Delft, wel tot 
scoren komen. Zandvoort-
keeper Jorrit Schmidt werd 
verschalkt en donkere wol-

door een doorgeschoten bal 
het tweede honk bereiken. 
Pitcher Wilma Valkestijn 
bracht haar naar het derde 
honk en ze werd binnen-
geslagen door Liesbeth de 
Graaf. Helaas liet Zandvoort 
in de inning nog twee da-
mes op de honken achter, 
en dat is altijd jammer. OG 

autosport autosport

softbal

de Groot, concurrent van 
Keff. De Hillegommer had 
tijdens het raceweekend in 
april al aangekondigd dat 
hij niet alle races zou kun-
nen rijden dit jaar. Daarom 
won Keff vrij gemakkelijk 
de eerste race. “Ik had al-
leen moeite met insturen”, 
klonk het uit de mond van 
de winnaar en klassements-
leider van de BMW E30 cup. 
Achter de Zandvoorter volg-
den Marcel Flens, Tobias en 
Joshua Kreuger met daar 
weer achter Bas Nederlof. In 
deze laatste rijder ziet Keff 
zijn belangrijkste concurrent 
voor het kampioenschap.

Voor de tweede race had 
het Leaseweb raceteam 
een aantal afstellingen ver-
anderd. De race was ech-
ter min of meer een kopie 
van de eerste waarin de 
Zandvoorter alleen wat min-
der goed wegkwam bij de 
start, maar toch als eerste de 
Tarzanbocht wist in te dui-
ken. Achter hem waren het 
Nederlof en Tobias Kreuger 
die als nummer twee en drie 
over de finish kwamen. “Ik 
kon redelijk relaxed rijden”, 
concludeerde Keff na afloop. 
Met deze resultaten kon de 
drievoudig kampioen zijn 
leidende positie in het klas-
sement verstevigen.

ken pakten zich samen boven 
de hoofden van Zandvoort. 
Wat onze plaatsgenoten 
ook probeerden, de defensie 
van NFC hield tot het laatste 
fluitsignaal stand. Het pom-
pen of verzuipen-offensief 
leverde helaas niets op.

Komende zaterdag moet 
SV Zandvoort dus naar ZOB, 
dat zaterdag met 4-1 bij 
Aalsmeer verloor. Overige uit-
slagen 2e klasse A: Haarlem/
Kennemerland – Overbos: 
3-3; HBOK – Monnickendam: 
2-2; AFC – WV-HEDW: 3-1; 
OSV – DVVA: 1-1 en AMVJ 
– Opperdoes werd 2-0. 
Haarlem/Kennemerland is 
gedegradeerd en WV-HEDW 
is kampioen geworden.

maakte deze inning gelijk en 
kon in de laatste slagbeurt, 
met al twee speelsters aan 
hun kant ‘uit’, de winst naar 
zich toetrekken, 2-1. “Het was 
jammer. Maar het was toch 
weer een sportieve wedstrijd 
en de in mijn ogen al wat ou-
dere scheidsrechter was he-
lemaal geweldig. En dat mag 
gerust ook wel eens gezegd 
worden”, zei Balk als afsluiter. 

Werpcijfers Wilma Valkestijn: 
4x3 slag, 1x4 wijd, ze kreeg 7 
honkslagen tegen en haar 
veld maakte 2 fouten.

adverteerders

Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Exprom
Genootschap Oud Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten 

Fin. diensten
GroenRijk Velserbroek
Haar
La Bonbonnière 
La Fontanella
ONS paviljoen 11

Op alfabetische volgorde: 
Administratiekantoor 

K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bad Zuid Zandvoort
Beach Club Tien
Beachclub FAR OUT 
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Centerparcs Park Zandvoort

Ard Keff duikt als eerste de Tarzanbocht in | Foto: Thomas Bakker

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

Westerpark weer sterker dan ZHC
De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub waren afge-
lopen zondag voor de tweede keer in successie niet opge-
wassen tegen koploper Westerpark uit Amsterdam. Werd 
het in de uitwedstrijd nog een behoorlijke veegpartij (3-6), 
afgelopen zondag op Duintjesveld ging ZHC met 2-4 van 
het veld.

Toch kan worden opgemerkt 
dat onze plaatsgenoten een 
heel stuk beter speelden 
dan twee weken geleden. 
“We speelden beduidend 
beter dan vorige week, wat 
wil zeggen dat we meer met 
elkaar communiceerden en 

ook duidelijk beter hebben 
overgespeeld. Ondanks het 
verlies was het geen onaan-
gename wedstrijd. Zij wis-
ten de doelpunten vooral te 
maken uit strafcorners dus 
daar hadden we pech mee”, 
aldus aanvoerster Nathalie 

hockey

Huisman na afloop. In de 
eerste helft scoorde Julia 
Buchel een schitterend doel-
punt en in de tweede helft 
maakte Huisman het andere 
Zandvoortse doelpunt. 

Met nog 3 wedstrijden te 
gaan zit promoveren er voor 
ZHC helaas niet meer in. 
Maar als ze deze manier van 
spelen kunnen vasthouden, 
uitbreiden en goed door blij-
ven trainen komen ze er van-
zelf, al zal dat niet eerder dan 
het volgende seizoen zijn. 

P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Que Pasa Playa Strandpaviljoen 6
Reco Autoschade 
Sea Optiek 
Stichting Classic Concerts
Stichting Jazz in Zandvoort
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld 
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Venavo
Wanda's Bloemenshop 
Zorgbalans
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Op maandag 20 mei wordt i.v.m. 2e Pinksterdag 
het huisvuil niet opgehaald. Dit gebeurt voor 

de maandagwijk op dinsdag 21 mei.

Gemeente Zandvoort

‘Pottenkijkers’

‘Klinkt als de 
Belgische versie van 

“Man bijt hond”’

De Mannetjes

5 7Actueel Politiek Cultuur Sport
Huurders Platform
Zandvoort is
een feit

Sociaal Zandvoort
maakt kieslijst
bekend

Donna Corbani
exposeert met
nieuw werk

Cross country
door kleurrijk
Bentveldse bos

11 23

De Zandvoortse zeepkistenrace komt terug op bekend terrein. Vroeger, circa 63 jaar 
geleden, werd de officieuze ‘Grote Prijs van Nederland’ gehouden op het circuit van 
Zandvoort. Op zondag 26 mei komt dit fenomeen terug op de plaats waar het dus ooit 
gestart is: het huidige Circuit Park Zandvoort.

Zandvoort is deze zomer opnieuw het toneel van het 
Europees Kampioenschap Zandsculpturen bouwen. 
Om bezoekers alvast warm te maken voor de komst 
van dit kampioenschap wordt momenteel op twee 
prominente locaties een zandsculptuur gebouwd.

Door het wegvallen van spon-
soren was er sprake van dat 
de zeepkistenrace dit jaar 
niet door zou gaan. In een ul-
tieme poging werd er contact 
gezocht met de organisatie 
van Cycling Zandvoort en na 
kort overleg werd besloten de 
zeepkistenrace toe te voegen 
aan het programma. Cycling 
Zandvoort is een nieuw, 
groots wielerevenement 
dat 25 en 26 mei plaatsvindt 
op Circuit Park Zandvoort. 
Op zondag 26 mei starten 
de zeepkisten bovenop de 
Hunzerug en ‘sjezen’ vervol-
gens, tegen de gebruikelijke 
racerichting in, naar beneden.

De laatste keer dat Zandvoort 
de zeepkistenrace kon aan-
schouwen is alweer bijna 
twee jaar geleden en de or-
ganisatie is gelukkig met het 
feit dat er nu, op historische 
grond, weer invulling aan 

Maandag is er gestart met 
het bouwen van de twee 
'welkomzandsculpturen' als 
voorproefje. Deze sculpturen 
zullen komen op de rotonde 
bij Nieuw Unicum en op het 

Vorige week woensdag en donderdag zijn in Zandvoort op-
names gemaakt voor het Belgische programma ‘Pottenkijker’. 
De programmamakers werden door Lana Lemmens van VVV 
Zandvoort langs diverse bezienswaardigheden geleid. Ook werd 
bij enkele ondernemers gefilmd. De gehele crew mocht koste-
loos overnachten in NH-Hoteles. De aflevering van ‘Pottenkijker’ 
in Zandvoort aan Zee wordt in het weekend van 15 en 16 juni op 
iedere regionale Vlaamse televisiezender uitgezonden.

kan worden gegeven. Voor 
de start van de race vindt een 
keuring plaats, waarbij een 
technisch team zal beoor-
delen of de wagens aan alle 
eisen voldoen om veilig het 
parcours af te kunnen leggen. 
Ook zal een deskundige jury 
de wagens keuren op schoon-
heid. Voor de start van de race 

Stationsplein, bedoeld om de 
gasten van Zandvoort wel-
kom te heten en te wijzen 
op het naderende EK, en voor 
Zandvoorters om weer in de 
sfeer te komen van vorig jaar.

zal de schoonheidsprijs wor-
den uitgereikt.

De start van de ‘nieuwe’ zeep-
kistenrace wordt op zondag 
26 mei rond 15.00 uur ver-
wacht. Meer informatie over 
deelname etc. vindt u op 
www.zeepkistenracezand-
voort.nl.

Het begin van het EK staat 
voor 9 augustus op de agen-
da. Op verschillende locaties 
in het dorp en aan de bou-
levard gaan zandsculptuur-
bouwers uit diverse Europese 
landen spectaculaire zands-
culpturen vervaardigen. Dit 
jaar is het thema ‘Iconen uit 
Europa’. De wedstrijd wordt 
georganiseerd door de World 
Sand Sculpting Academy, de 
toonaangevende organisatie 
die wereldwijd zandsculp-
tuuractiviteiten initieert en 
uitvoert.

Wethouder Toerisme en Eco-
nomie, Belinda Görans son, 
is trots: “Om onze gasten op 
een bijzondere manier wel-
kom te heten worden deze 
zandsculpturen geplaatst. 
Een passend voorproefje op 
het komende EK.” 

Zeepkistenrace op historische grondVoorproefje op EK zandsculpturen 

‘Pottenkijker’ in Zandvoort aan Zee

Een foto uit de oude doos van een zeepkistenrace op het circuit | foto: Jan Hilco Dietz

De zandkunstenaars zijn volop bezig

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735
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Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.

Lamsham met groene kruidendressing
of

Salade Caprese
 tomaat, mozzarella en basilicum

❖

Zeewolffilet met een kruidenkorstje
of

Lamshaasjes
met een warme Provençaalse knoflooksaus

❖

Sorbetijs van passievruchten

waterstanden

Win je eigen fust bier
Bij elke bestelling van 1 speciaal bier krijgt U 1 gratis lot 
(vanaf heden tot 22 mei 23.00 uur)

Hoofdprijs: 1 gratis fust bier! (Grolsch pils 20 liter)

Verloting 23 mei 21.30 uur
(alleen mensen die aanwezig zijn, kunnen winnen)
30 mei 21.00 t/m 22.00 uur opdrinken fust.
De winnaar mag zoveel mensen meenemen om het fust 
binnen 1 uur leeg te maken.

Wapen van Zandvoort

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Westerveld

Telefoon: 023 - 562 70 10
(24 uur per dag, ook in het 
weekend)

Monuta Westerveld
Fortweg 2, Hoofddorp
info@monutawesterveld.nl
www.monutawesterveld.nl

Ook als u niet bij ons 
verzekerd bent. 

Wij zijn er voor u als 
u ons nodig heeft.
Monuta Westerveld is altijd 
bereikbaar; voor, tijdens en na  
de uitvaart.

16
17
18
19
20
21
22
23

Degene die ik liefheb verlaat ik
om degene die ik liefhad terug te vinden.

Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn deel werd, 
is vredig gestorven mijn lieve man, onze vader, schoonvader, 
opa en overgrootvader

Nol Aardewerk

Amsterdam                                                                     Zandvoort
23 november 1929                                                        8 mei 2013

Gerrie Aardewerk - Vree
Lonnie † en Manollo
Mike en Hannie
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Mevrouw G. Aardewerk - Vree
Herman Heijermansweg 39 flat 1
2042 XP  Zandvoort

De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers 
van het Huis in de Duinen voor de liefdevolle 
verzorging en begeleiding van onze vader 

Nol Aardewerk

Familie Aardewerk

Na een leven van zorg en aandacht voor allen  
die hem dierbaar waren, is overleden  

onze lieve vader, schoonvader, opa en man.

Hans is aan zijn laatste treinreis begonnen.

Hans Willemsen

 * Zandvoort,  † Zandvoort, 
 12 april 1940  13 mei 2013

Jenneke en Tymen
 Marit, Joris, Jasper

Wim en Natasja
 Nigel, Joël

Nel

Correspondentie adres:
Jenneke Willemsen
Van Speijkstraat 65
2041 KM  Zandvoort

Hans is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.

Van Hans nemen wij afscheid op zaterdag 18 mei 
2013, om 14:00 uur in de kleine aula van Crematorium 
Westerveld, Duin- en Kruidbergerweg 6 te Driehuis. 
U wordt verzocht om 13:30 uur aanwezig te zijn in de 
ontvangstruimte van het crematorium in verband met 
de looptijd naar de aula.

Na afloop van het afscheid is er gelegenheid tot 
condoleren in één der koffiekamers van het crematorium.

Onze dank gaat uit naar Zorgcontact wijkteam Nieuw 
Noord, Dagbesteding HIK en dr. De Jager voor de 
goede zorgen.

Verlies was er al voor het einde.
De rouw voordat het einde kwam.
Toen die vreselijke verwarring
bezit van jouw gedachten nam.
Rust nu maar uit.

Verdrietig delen wij u mede dat aan het eind van haar 
krachten na een liefdevolle verzorging toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma 
en overgrootmoeder

Antje Bakker - Koper
Ans

weduwe van Herman Anthonie Bakker

 22 april 1932  12 mei 2013

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres
Flemingstraat 18
2041 VH Zandvoort

Onze speciale dank gaat uit naar het verzorgend 
personeel van de Bodaan te Bentveld.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag  
17 mei om 16.45 uur in het crematorium Westerveld aan 
de Duin- en Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG Driehuis.
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Het beste nieuws van de afge-
lopen weken is dat De School 
blijft bestaan. Toen ik dat 
hoorde, kon ik staatssecreta-
ris Hans Dekker wel omhel-
zen. Onze kleine meid zit op 
De School. Beste beslissing 
die we als ouders ooit hebben 
gemaakt.

Ken je de documentaire I Am 
van Hollywood regisseur Tom 
Shadyac? Kan ik je van harte 
aanbevelen. Shadyac, die ga-
rant stond voor Jim Carrey-
kaskrakers als Ace Ventura 
en Liar Liar, kreeg een aantal 
jaren geleden een fietsonge-
luk, waar hij een zeldzame, 
permanente hersenschud-
ding aan overhield. Daardoor 
belandde hij in een diepe 
depressie. Shadyac wilde uit 
het leven stappen, maar 
gaandeweg kwam hij er weer 
bovenop. In die periode be-
gon hij na te denken over de 
zin van het leven, vooral over 
waarom we als mensen op 
deze planeet zijn. In zijn zoek-
tocht naar het antwoord op 
die vraag besloot hij denkers 
en doeners als Desmond Tutu 
en Naom Chomsky te inter-
viewen. En het eensluidende 
antwoord was: we zijn hier om 
lief te hebben en om samen 
te werken.
Als we naar de wereld kijken, 
waarin we leven, doen we ei-
genlijk het tegenovergestelde. 
We zijn doorlopend in com-
petitie, strijd of oorlog met 
elkaar.

Op de School bestaat compe-
titie niet. Het gaat er niet om 
wie de beste, de snelste, de 
knapste van de klas is. Soms, 
als ik onze kleine meid zie spe-
len met haar vriendinnetjes en 
zie hoeveel ze om elkaar geven 
en hoeveel respect ze nu al 
voor elkaar tonen, dan kan ik 
daar tegelijkertijd om lachen 
en geroerd om zijn. Ik denk 
dat de beste (basis) school van 
Nederland in Zandvoort 
staat. En daarom zou ik 
Hans Dekker wel willen 
zoenen.
Op beide wangen, wel-
teverstaan. M

ic
k 

Bo
sk
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p

I Am

17	 Oomstee	Jazz	-	Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

17+18	 Battle	of	the	Coast	-	SUP-evenement 
  bij Beachclub The Spot

18	 Alpe-on-the-beach	-	Plazand, 11.00-18.00 uur

18	-	20	 Pinksterraces	-	Circuit Park Zandvoort

25	 The	Hedi’s	International	-	Theater De Krocht, 
 aanvang 20.00 uur

25+26	 Cycling	Zandvoort	-	Circuit Park Zandvoort

26	 Rommelmarkt	-	De Krocht, 10.00-16.00 uur

26	 10.000	stappen	-	Maandelijkse sportieve 
 strandwandeling, aanvang 10.00 uur

26	 Muziekpaviljoen	-	Estudiantina Ensemble, 
 13.00-16.00 uur

Iedere	vrijdag:
Creamarkt	Center	Parcs	-	Market Dome Center Parcs, 
18.00-22.00 uur

^ mei	_ mei a	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
16 mei t/m 22 mei

ZAMBEZIA, DE VERBORGEN VOGELSTAD (3D/NL)
ZA-ZO-MA-WO om 13.30 uur

DE CROODS (3D/NL)
ZA-ZO-MA-WO om 15.30 uur 

IDENTITY THIEF
DO t/m DI om 19.00 uur

OBLIVION
DO t/m DI om 21.30 uur

FILMCLUB:
THERESE DESQUEYROUX
WO om 19.30 uur

Verwacht:
- FAST & FURIOUS             NED. PREMIERE 23 MEI
- LEVE BOERENLIEFDE   
- DAGLICHT

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

Evenementenagenda

eerbied

cartoon - Hans van Pelt

Wim Buchel heeft zijn eigen pad

Nieuwe startlocatie voor Wandel4daagse 

Het is dit jaar 45 jaar geleden dat Wim Buchel in de A.J. v.d. 
Moolenstraat zijn eigen sportschool bouwde. 27 jaar later 
verkocht hij de school aan Cor v.d. Geest die er een depen-
dance van zijn Haarlemse Kenamju in vestigde.

Van dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 7 juni vindt de 15e 
editie van de Wandel4daagse in Zandvoort plaats. Vier 
avonden lang kunnen de honderden deelnemers in en 
rond Zandvoort hun routes wandelen. 

In die tijd was het gedeelte 
achter de sportschool het 
eerste veld van voetbalvereni-
ging Zandvoortmeeuwen en 
mochten de buurtbewoners 
langs de sportschool om hun 

De eerste drie avonden zal er, 
in tegenstelling tot de andere 
jaren, gestart worden vanaf 
de Oranje Nassauschool in 
Zandvoort. Op vrijdag wordt 
er gestart vanaf het Kerkplein. 
Op de laatste dag zal er een 
drumband zijn om van de aan-
komst een feestelijk geheel te 
maken. Er zijn routes van 5 en 

achtertuinen te bereiken of 
om naar voetbal te gaan. Ook 
toen de Pellikaanhal gebouwd 
was, mochten de wijkbewo-
ners nog steeds gebruik ma-
ken van het zandpad langs en 

van 10 kilometer. Er kan wor-
den gestart van 18.30 uur tot 
19.00 uur. 

De Vierdaagse wordt geor-
ganiseerd door de Stichting 
Zand  voortse 4 daagse. Kaarten 
kosten € 4 in de voor verkoop. 
Ook bij de start zijn kaarten 
te koop, die kosten dan wel 

Judoka’s Wim Buchel en Glen Koper

Avondvierdaagse is ook voor honden

achter de sportschool.

Om de herinnering aan 
Buchel te koesteren hebben 
een aantal vrienden van hem 
een naambordje laten maken 
met de tekst: Wim Buchel pad. 
Ze kregen van de sportschool 
toestemming om het aan 
de buitenmuur bij het pad 
te plaatsen en vorige week 
woensdag werd het onthuld 
door de oud-judoscheidsrech-
ter en 8e dan drager Buchel, 
samen met het grootste ju-
dotalent dat Zandvoort mo-
menteel kent: 2e dan Glen 
Koper. Voor Koper was het een 
bijzondere eer om samen met 
de man, die zijn sport naar 
Zandvoort bracht, dit te mo-
gen doen. Zandvoort heeft er 
een nieuwe ‘straatnaam’ bij.

€ 5. De kaarten zijn te koop 
bij Bruna Balkenende: Grote 
Krocht 18, Ankie Mie zen beek: 
Haarlem mer straat 12 en bij 
Martine Joustra: Witte Veld 11.

Honden4daagse
Speciaal voor alle viervoeters 
zal de Zandvoortse4daagse, 
in samenwerking met dieren-
spe ciaal zaak Dobey, ook dit 
jaar weer een Honden 4-
daagse organiseren. Alle hon-
den mogen hieraan meedoen. 
Een hondenkaartje kost € 4. 
Daarvoor krijgen ze een spe-
ciaal drinkbakje en poepzak-
jes voor onderweg en bij de 
controlepost een lekkernij. 
Deze kaartjes zijn te koop bij 
dierenspeciaalzaak Dobey en 
bij de bekende voorverkoop-
adressen. Aan het eind van de 
4 dagen krijgen alle honden 
een medaille met daarop hun 
naam. Dit evenement is uniek 
in Nederland dus mis het niet!

Verdachte vernieling ruit aangehouden
De politie hield donderdagavond in de Haltestraat een 38-jarige Zandvoorter aan voor vernie-
ling. De man had in dronken toestand een ruit van een portiekdeur op de Van Lennepweg 
vernield. Een getuige had dit gezien, zag de man vervolgens weglopen richting de Haltestraat 
en meldde dit bij de politie. Surveillerende agenten zagen de verdachte lopen en hebben 
hem aangehouden en ingesloten voor verhoor. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

politiebericht
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burgerlijke stand
5 mei - 11 mei 2013

Gehuwd:
Goossens, Martin en: Espino, Romeo Estrada

Overleden:
van Heusden, Johan Hendrinus, oud 93 jaar
Meeuwig, Hendrik August, oud 72 jaar
Verburgt, geb. Toben, Catharina Antonia Maria, oud 91 jaar
de Zaaijer, Roelof Johannes Jacobus, oud 88 jaar
Foppen, Quinette, oud 66 jaar
Franswa, Tom, oud 85 jaar
Casteleijn, Arie, oud 78 jaar
Aardewerk, Arnold, oud 83 jaar

Rectificatie: 
Overleden: 
Paanakker, Johannes Petrus Maria, oud 64 jaar

Protestantse gem. Zandvoort 
10.00 uur Dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha 
10.30 uur N.B.
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur N.B.

Evangelische Gemeente 
"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
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Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
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Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
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Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

www.pluspuntzandvoort.nl 
T 023 57 40 330

Voor meer informatie en inschrijfformulieren.

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders.

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
Deelbetalingen is mogelijk bij cursussen boven de € 40,-.

Yoga voor (ex) kankerpatiënten
Nieuwe docente: Ingeborg Mooiweer
Juist als je ziek bent (geweest) is het fijn om positief met je lichaam 
bezig te zijn. Na afloop is er gelegenheid om samen thee te drinken.  
Vrijdag 9:30 – 10:30 uur  17 mei t/m 5 juli 

JazzDance 55+Jong  

.... Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk. 
Wij werken aan lichaamshouding, buikspier en grondoefeningen en een 
jazzdans combinatie. 
Donderdag 14:30 – 15:30 uur 23 mei t/m 4 juli
 
Hatha Yoga
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt met 
eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe 
energie en innerlijke kracht. 
Vrijdag 12:15 – 13:15 uur 17 mei t/m 5 juli

Lezing over Hoofdluis, 
Allergie en Eczeem.

Hoe komt het dat deze kwalen zo hardnekkig zijn?
Op deze vragen geeft Mariëtte van Werven een antwoord.
In een uur durende Prezi-presentatie laat zij zien waar en 

hoe mogelijke lichamelijke oorzaken te vinden zijn.
Op donderdagavond 16 mei van 20.00-21.00 uur 

in Pluspunt Zandvoort.
U betaalt enkel voor de koffie en thee.

Telefonisch aanmelden of via cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

1ste Pinksterdag
Zondag 19 mei is er weer Zondag Samen.

Vanaf 10:30 tot 16:00 uur.

Gezocht: Docent Duits
In de zomer in Zandvoort is het spreken van een goed woordje
 Duits geen overbodige luxe. Daarom zijn wij op zoek naar een 

docent(e) Duits. Vanaf Oktober willen we een cursus Duits plannen 
die zich met name richt op horecaconversatie. 

Voor verdienste en informatie kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders, cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl.

Speelgoedvijver De Lachende Kikker 
Een initiatief van vrijwilligers

Speelgoed uitgifte 
vrijdag 17 mei 09.30 – 13.30 uur

ook op: vrijdag 21 juni, vrijdag 27 september & vrijdag 8 november.

Bent u iemand, of weet u iemand die graag speelgoed wil 
ontvangen, kijk op onze website hoe aan te melden of mail

 speelgoedvijver@gmail.com

Uitgifte/ophalen: Stichting Pluspunt, Flemingstraat 55 te Zandvoort

Nog één keer
de Hilarische HEDI’S INTERNATIONAL

HEnk Jansen en DIck Hoezee
zaterdag 25 mei

theater de Krocht (grote zaal)
aanvang 20.00 uur

Kaarten aan de zaal € 10,- 
voorverkoop € 8,- en/of reserveren:

06-54677947

Huisartsenpraktijk 
Nieuw Noord 

Bart van Bergen, huisarts
 

De praktijk is gesloten van 
20 t/m 24 mei 2013

Voor waarneming:
- voor de achternaam A t/m K
Dr. Scipio-Blüme, tel. 57 12 058

- voor de achternaam L t/m Z
Dr. Weenink, tel. 57 12 499

Buiten kantooruren en in het weekend:
Huisartsenpost, Tel. 54 53 200

Coby Tijsma, poh GGZ , heeft in 
deze week wel spreekuur.

Het seizoen staat weer voor de deur en wij 
zijn per direct op zoek naar een:

Zelfstandig werkend kok met aantoonbare ervaring
en een

Leuke vlotte barkeeper
om ons gezellige team te komen versterken

Sollicitatie per e-mail naar info@beachclubtien.nl 
T.a.v. de heer C.A. Kuin (keuken) of de heer 

J.F. van Veenstra (bediening)
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

artsenpost gecombineerd 
met de EHBO-post op zater-
dag, zondag en feestdagen, 
tussen 11.00 uur en 19.00 
uur. ’s Avonds, ’s nachts en 
tijdens het weekend kunt 

u voor acute huisart-
senzorg in Zandvoort 
contact opnemen met 
de Spoedpost Noord/
Zuid in Haarlem: tel. 
023-5453200. Behalve 
voor EHBO en huis-
artsenzorg, is de post 
ook het centrale meld-

punt voor verdwaalde kin-
deren. Bovendien kan men 
er informatie krijgen over 
andere hulpdiensten zoals 
de strandpolitie, de red-
dingsbrigade, ambulance 
diensten, artsen en tand-
artsen. Tijdens de weeken-
den kunnen inwoners en 
toeristen, tot een bepaalde 
datum, een beroep doen 
op de aanwezige huisarts 
en zijn assistente. De post 
is centraal gelegen tussen 
de strandpaviljoens 9 en 10 
en heeft dezelfde ingang als 
het Juttersmu-ZEE-um.

Karavaan zoekt 
vrijwilligers!
Houd je van theater en 
mensen, ben je enthou-
siast en weet je van aan-
pakken? Dan is Karavaan 
op zoek naar jou! Voor de 
komende editie zoeken zij 
nog enthousiaste vrijwilli-
gers. Dus heb je altijd al een 
kijkje willen nemen achter 
de schermen van een the-
aterfestival? Als vrijwilliger 
krijg je de leukste taken van 
het festival: van publieksbe-
geleider en locatiemanager, 
waarbij je voorstellingen 
kunt zien, tot het ontvan-
gen van artiesten en hen 
wegwijs maken in het 
festivalhart. En ze zoeken 
sterke handen voor het af-
breken van het festivalhart. 
Van 11 tot en met 14 juli is 
Karavaan in Zandvoort. 
Meld je zo spoedig mogelijk 
aan via de website: www.
karavaan.nl/vrijwilligers.

Rugzak verloren
Cees Kruyswijk, een bewo-
ner van Nieuw Unicum, is 
zijn rugzak verloren. Half 
april reed hij met zijn elek-
trische rolstoel van Dirk v.d. 
Broek terug naar huis. In 
de rugzak zaten niet alleen 
zijn boodschappen maar 
ook nog andere zaken. Hij 
heeft van alles geprobeerd 
om zijn rugzak terug te 
krijgen maar tot nu toe is 
zijn speurtocht nutteloos 
gebleken. Hij vermoedt dat 
de rugzak, die achter aan 
zijn rolstoel hing, niet goed 
vast heeft gezeten en dat hij 
hem onderweg is verloren. 
Hij reed via de volgende rou-
te vanaf Dirk v.d. Broek terug 
naar Nieuw Unicum: Burg. 
Engelbertstraat, Kerkstraat, 
Grote Krocht, Dr. Gerkestraat, 
Zandvoortselaan. Bent u 
toevallig degene die de rug-
zak heeft gevonden of weet 
u iemand die hem gevonden 
heeft, neemt u dan even 
contact op met Kruyswijk 
en maak hem weer een blij 
man. U kunt reageren via 
023-5765264.

Filmopnamen 
bij San Remo

Vorige week was het een 
drukte van belang bij ijs-
salon San Remo in de 
Schoolstraat. Al vroeg wa-
ren er allerlei busjes die 
gelost werden en dat alles 
voor maar liefst twee da-
gen met filmopnamen voor 
de Nederlandse speelfilm 
‘Scooterdagen’, een pro-
ductie van de Nederlandse 
publieke omroep NTR, die 
in 2010 is ontstaan uit een 
fusie tussen NPS, Teleac en 
RVU. Het verhaal gaat over 
een jongen en een meisje 
dat elkaar in een ijssalon 

Verspreid over het dorp staan in totaal 64 verzamelbakken voor het 
apart inleveren van diverse afvalstoffen. Afgelopen jaar leverde dat 
een flinke hoeveelheid op: 395 ton glas, 322 ton papier, 72 ton textiel en 
83 ton kunststof verpakkingen. Alles wat in de bakken komt wordt apart verwerkt en is 
grondstof voor nieuwe producten. Op deze manier en zijn we verantwoord bezig met 
het milieu en houden we samen de verwerkingskosten van afval laag. Ondanks dit alles 
blijft er nog iets te wensen over……………………………..:
Stukken karton of glazen voorwerpen die niet in de bakken passen hoeven niet naast de 
bakken te worden gedeponeerd, maar kunnen altijd bij de remise worden afgegeven! 
Zo blijft ook rondom de bakken ZANDVOORT SCHOON!?

Raadpleeg voor meer info over de locaties op de gemeentelijke website. 

ZANDVOORT SCHOON!? 
werkt graag mee aan hergebruik...

leren kennen. Opnieuw een 
stukje Zandvoort-promotie! 
(Foto: Daniëla Bohme)

Naambordje voor
Dorpsomroeper 

Vorige week vrijdagmiddag 
bezorgde de Zandvoortse 
boswachter Ton Visser een 
uniek ontworpen naambord 
bij onze dorpsomroeper 
Gerard Kuijper. Visser had het 
houtsculpturen bordje zelf 
gemaakt, als dank voor zijn in 
november 2012 op zeer korte 
termijn toegezegde mede-
werking bij de onthulling van 
een door Staatsbosbeheer 
ontworpen houtsculptuur 
bij landgoed Duinvliet te-
genover landgoed Elswout. 
Afgelopen vrijdag stond hij 
ineens voor de deur om het 
naambord officieel te over-
handigen. Kuijper was zeer 
verrast en uitermate verguld 
met het prachtige naambord, 

dat een zeer opvallende 
plaats naast zijn voor-
deur heeft gekregen. 

EHBO en 
 huisartsenpost
De gemeente Zandvoort 
en de Stichting Spoed-

posten Zuid Ken ne mer land 
bieden ook dit jaar medi-
sche hulp aan gedurende de 
zomer. De EHBO Strandpost 
‘De Rotonde’ is geopend 16 
mei tot en met 11 septem-
ber van 11.00 uur - 19.00 uur 
en bij strandweer van 10.00 
uur tot circa 20.00 uur. Op 
deze EHBO en huisartsen-
post zijn gekwalificeerde 
beroepskrachten van de or-
ganisatie Medisch Netwerk 
aanwezig die eerste hulp 
kunnen verlenen aan in-
woners en toeristen. In het 
hoogseizoen wordt de huis-

Gemeente Zandvoort

Huurwoningen De Key

Ludieke actie in het Wapen van Zandvoort

Huurders Platform Zandvoort opgericht

De nieuwe eigenaren van het Wapen van Zandvoort heb-
ben voor hun gasten een ludieke actie verzonnen. Het bier-
café aan het Gasthuisplein geeft bij ieder glas speciaal bier, 
er staan er 5 op de tap en 12 op fles op u te wachten, een 
lootje dat kans maakt op een gratis fust pilsener.

Afgelopen maandag is er een kennismakingsbijeenkomst 
geweest om te komen tot een Huurders Platform Zand-
voort. De wens van een grote groep huurders, die huren 
bij woonstichting De Key, is daarmee ingevuld. Vertegen-
woordigers van een aantal actieve bewonerscommissies, 
alsmede de huurdersvereniging van woningen van De Key, 
Arcade en vertegenwoordigers van De Key vestiging Zand-
voort en van De Key Amsterdam waren aanwezig.

De actie duurt tot woensdag 
22 mei, 23.00 uur, daarna 
worden er geen loten meer 
verstrekt. Een dag later, don-
derdag 23 mei, wordt in het 
Wapen van Zandvoort de 
winnaar bekend gemaakt. Zij, 

Het eerste deel van het over-
leg ging over het hoe en 
wat. Besproken werd wat de 
huurderscommissies van De 
Key Zandvoort willen en hoe 
er om moet worden gegaan 
met onderhoud. Met andere 
woorden: hoe kunnen zaken 
in Zandvoort ten gunste van 

of hij, krijgt op 30 mei een vat 
pilsener van 20 liter aangebo-
den en krijgt een uur de tijd 
om het leeg te maken. Dat is 
dus een mooie gelegenheid 
om met vrienden een feestje 
te maken.

de huurders worden veran-
derd, verbeterd. Maar ook 
werd er besproken wat de 
verwachtingen van De Key 
zijn. Na een degelijk overleg 
is een basis gelegd voor een 
verdere samenwerking van De 
Key met een nieuw te vormen 
Huurders Platform Zandvoort.

Er is wel één voorwaarde 
waaraan moet worden vol-
daan: 23 mei moet de eige-
naar van wie het winnende 
lot, dat dan getrokken wordt, 
in het Wapen van Zandvoort 
aanwezig zijn en het lootje 
kunnen tonen. Is dat niet 
het geval, dan wordt er een 
tweede lot getrokken. Dat 
gaat net zolang door tot er 
een officiële winnaar is! Zorg 
dus dat u met uw lot aanwe-
zig bent.

Het tweede deel, in besloten 
gemeenschap zonder De 
Key, ging over de inrichting 
van het nieuwe platform. 
Zaken als de vorming van 
een nieuw bestuur en wie 
gaat wat doen, kwamen 
daar ter tafel. Ook werd be-
sproken welke prioriteiten 
er gesteld moeten worden. 
Na overleg is de vergadering 
daar voorlopig uitgekomen 
en is er een goed voorlopig 
werkbaar platform uitgeko-
men. 

Het platform roept alle huur-
ders in een ‘slapende’ com-
missie om zich te melden en 
weer actief te worden. Deze 
ontwikkeling kan namelijk 
een belangrijke stap zijn 
voor een betere verstand-
houding tussen huurders en 
de verhuurder. Aanmelden, 
om mee te kunnen praten, 
kan via het kantoor van De 
Key in Zandvoort.
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Verbinding circuit - 
centrum blijft hot item

uit de hoek Van 
de ondernemers

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de ondernemers 
mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de voorzitters van de di-
verse ondernemersverenigingen, de bedrijfscontactfunctionaris en 
de centrummanager. Deze week is het woord aan Gert van Kuijk, 
die spreekt namens het Evenementen Platform Zandvoort.

In een eerdere column ging het 
al uitgebreid over het circuit en 
de samenwerking tussen dorp, 
strand en circuit. Desondanks 
blijven er, onder andere via 
Sociale Media, hardnekkige ver-
halen de ronde gaan dat Circuit 
Park Zandvoort haar gasten zou 
tegenhouden om na afloop van 
een race naar het centrum te 
gaan.

Wellicht was dit een aantal jaar 
geleden wel het geval maar nu 
krijgen alle verkeersbegelei-
ders uitdrukkelijk de opdracht 
om circuitverlaters ook richting 
centrum de weg te wijzen. Dat 
het wellicht eens niet goed gaat 
kan natuurlijk gebeuren maar 
dan kan er contact worden op-
genomen met het circuit om 
dit te melden. Zij nemen dit 
serieus en nodigen overigens 
alle ondernemers van harte uit 
om, wanneer nog steeds niet 
overtuigd, een kijkje ter plaatse 
te nemen. Uiteraard kunt u als 
ondernemer zelf initiatief ne-
men door bij de uitgang van 
het circuit te gaan staan om de 
bezoekers van het circuit een re-
den te geven om na afloop van 
de races naar het dorp of strand 
te gaan. 

Aanleiding voor deze column 
was een bijeenkomst afgelo-
pen maandag met de directie 
van het circuit, de wethouder 
van TE, diverse vertegenwoor-
digers van ondernemers en 
het Evenementen Platform 
Zandvoort. Wat wederom dui-
delijk is geworden, is dat Circuit 
Park Zandvoort op alle mogelij-
ke wijze medewerking wil (blij-
ven) geven aan ondernemers 
in het dorp. Denk aan de gratis 
mogelijkheid tot adverteren 
in diverse programmaboekjes 
en het aanbieden van locaties 

voor de plattegronden waarop 
de ondernemers ook kunnen 
adverteren. Ook vermelden zij 
overal waar mogelijk wat er, tij-
dens een raceweekend, aan ac-
tiviteiten wordt georganiseerd 
in het dorp. Ook daar is het voor-
al een kwestie van organiseren 
én communiceren. Meld uw 
evenement of activiteit aan bij 
Circuit Park Zandvoort en VVV 
Zandvoort! 

Dit jaar zal bij het inzetten van 
shuttlebusjes rekening worden 
gehouden met een stop bij het 
dorp/strand. Als ondernemer 
kunt u op vele manieren inha-
ken op circuitraces. Denk aan 
speciale aanbiedingen, race-
menu’s en ophangen van flyers 
in het shuttlebusje. Aanhaken 
op het racethema kan als onder-
nemer én als bewoner: een dorp 
vol racevlaggen geeft het gevoel 
dat dorp en circuit één zijn!

Circuit Park Zandvoort is er 
200% voor in om de samen-
werking met het dorp te opti-
maliseren. Bedenk hierbij wel 
dat de bezoekers na een lange 
dag op het circuit vaak nog een 
tijd onderweg zijn en dus vaak 
graag naar huis willen. Richt u 
zich daarom ook op de vrijdag 
en de zaterdag, want vooral 
bij meerdaagse evenementen 
is er dan al veel racevolk in 
Zandvoort. Of maak het hen 
aantrekkelijk om ook op zondag 
nog naar het centrum te gaan. 
Daar ligt de uitdaging voor alle 
ondernemers!

Gert van Kuijk, namens 
Evenementen Platform Zandvoort

Restaurant EVI introduceert ijsfondue als dessert

Willem Paap opnieuw lijsttrekker voor Sociaal Zandvoort

Het aan de Zeestraat gelegen restaurant EVI introduceerde 
vorige week een speciaal dessert: ijsfondue! Eigenaar John 
de Kluijver en chef-kok Frank Schipper waren al een poos 
bezig met het experimenteren van dit uit de moleculaire 
gastronomie ontsproten idee.

Dinsdag 23 april heeft Sociaal Zandvoort haar ledenver-
gadering gehouden. Tijdens de vergadering zijn de eerste 
7 personen op de kieslijst, voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 19 maart 2014, vastgesteld. Sociaal Zandvoort 
is daarmee de eerste partij in Zandvoort die haar kieslijst 
bekend heeft gemaakt.

Moleculaire gastronomie is 
het toepassen van weten-
schap op de bereidingswijze 
in de keuken. De term is uit-
gevonden door de Hongaar 
Nicholas Kurti tijdens een 
uiteenzetting in 1969, en 
onder grotere belangstelling 
gebracht in 1988 door zijn 
medewerker Hervé This. Het 
begrip is vooral in het begin 
van deze eeuw uitgegroeid 
tot een hype in de top van de 

Willem Paap, die opnieuw is 
gekozen tot lijsttrekker van 
de partij, meldt dat er veel 
zaken zijn doorgesproken 
tijdens de ledenvergadering. 
“Op één punt zijn wij er niet 
uit gekomen en dat is het 
parkeren. Wij hebben afge-
sproken om in de maand mei 

culinaire wereld. De Spaanse 
chef Ferran Adrià van restau-
rant El Bulli, een van de beste 
restaurants ooit, en Heston 
Blumenthal in London van 
restaurant The Fat Duck wa-
ren de grote aanvoerders, met 
inmiddels volgelingen over 
heel de wereld. In Nederland 
is Moshik Roth, de oud-chef 
van 't Brouwerskolkje in 
Haarlem, een exponent van 
deze kookstijl, waarmee hij 

een avond te prikken met de 
leden, om daar nog eens goed 
over te praten en om tot een 
goed gefundeerd plan te ko-
men. Wij zijn een democrati-
sche partij, dus iedereen zal 
er achter moeten staan. Die 
avond zullen wij eruit moeten 
komen en dit gaan wij doen 

twee Michelin sterren ver-
diende.

Restaurant EVI gaat nu als 
dessert het ijsfondue serve-
ren. Fondue is misschien een 
wat oubollige term maar in 
feit klopt het wel. In een dub-
belwandige kom die op tafel 
wordt gezet, wordt vloeibare 
stikstof gegoten dat een tem-
peratuur heeft van circa -198° 
C. De gasten krijgen allerlei 
kleine versnaperingen op tafel 
en ieder een ‘ouderwets’ fon-
duevorkje. Het is de bedoeling 
dat u een hapje op het vorkje 
prikt en vervolgens in een ‘dip-
saus’. Daarna wordt het ‘hapje’ 
niet meer dan vijf tellen in de 
vloeibare stikstof gehouden 
waardoor het heel snel be-
vriest. Direct daarna kunt u uw 
vorkje ‘opbouwen’ met andere 
lekkernijen die op tafel staan. 
Zo ontstaat een zeer smakelijk 
en uiterst verrassend dessert, 
dat na een tel of twee nadat 
het uit de vloeibare stikstof is 
gehaald, gegeten kan worden. 
Het geheel kan diverse keren 
herhaald worden.

met een deskundige, om alle 
meningen op één lijn te bren-
gen. Het kan zomaar zijn dat 
wij een andere weg hierin 
kiezen en dan moet je eerlijk 
zijn dat je fout hebt gezeten 
bij de keuze die wij toenter-
tijd genomen hebben”, aldus 
Willem Paap. 

Verder waren de leden goed 
te spreken over hetgeen 
Sociaal Zandvoort, als een 
partij met één zetel, bereikt 
heeft. Het verkiezingspro-
gramma wordt geschreven 
door Annemieke Keur en 
Kees Visser. “Gelukkig hebben 
wij een hechte groep leden 
waardoor alles inmiddels in 
de steigers staat en wij met 
een gerust hart en met groot 
vertrouwen de verkiezingen 
van volgend jaar tegemoet 
zullen zien”, aldus Paap. De 
voorlopige kieslijst ziet er als 
volgt uit; 1. Willem Paap, 2. 
Henk Keur, 3. Karim El Gebaly, 

Chef-kok Frank Schipper demonstreert het ijsfonduen

Willem Paap

Chef Schipper en zijn bri-
gade maken alle ‘hapjes’ zelf. 
Tijdens de speciale perspre-
sentatie die afgelopen vrij-
dag plaatsvond, waren dat 
in Drambuie gemarineerde 
meloenblokjes, in gin-tonic 
gemarineerde Galia meloen, 
in donkere rum gemarineerde 
stukjes banaan, eigen marsh-
mallows en hele kleine cake-
jes en koekjes. Als dip waren 
er chocoladesaus, Turkse 
yoghurt, en karamelsaus en 
als ‘krokantjes’: gedroogde 
yoghurt (heel apart en naar 
eigen recept) en geschaafde 
nootjes. Maar de heren ex-
perimenteren nog steeds 
met andere lekkernijen, zoals 
rabarber en ananas. Daarbij 
komt dat u niet gek op moet 
kijken als er op een gegeven 
moment de mogelijkheid 
bestaat dat u bij restaurant 
EVI bij uw voorgerecht een 
ijsfondue met asperges kunt 
bestellen! Het ijsfondue als 
dessert is vanaf morgen, vrij-
dag 17 mei, te bestellen. Een 
unicum in Kennemerland en 
omgeving.

4. Sanne Kol, 5. Michael van 
Nes, 6. Roy Van Buuringen, 7. 
Els Kuijper.

Gemeente raads-
ver kiezing
Aan de gemeenteraadsver-
kiezingen in 2014 kunnen 
ook nieuwe, lokale, politieke 
groeperingen meedoen. Zij 
dienen zich daarvoor uiterlijk 
op 23 december te registreren 
bij het centraal stembureau 
in Zandvoort. Hiervoor moet 
aan de gemeente een waar-
borgsom van € 112,50 worden 
betaald. Het centraal stembu-
reau beoordeelt vervolgens 
aan de hand van een aantal 
criteria of de betreffende aan-
duiding kan worden gevoerd.

Zandvoort telt op dit mo-
ment drie lokale partijen: 
Ouderenpartij Zandvoort 
(OPZ), Gemeentebelangen 
Zandvoort (GBZ) en Sociaal 
Zandvoort (SZ).
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Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf

Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Aanbieding vrijdag en zaterdag 

Een heerlijk klein pinkster stolletje
van € 4,75 voor € 3,95

onze bekende moorkop 
van € 1,95 voor € 1,65

Let op:
Wij zijn met vakantie

van 21 mei tot en met 27 mei

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

Gratis 
bijeenkomst 
 

 

 
 

 
 

 Daghap
deze week:

Verse Zalmfilet met groenten, 
witte wijn saus en friet

!! € 7,50 !!
Tel. 023 - 57 175 80

IEDERE DONDERDAG 
vANAF 17:00 uur

VERSE STEENOVENPIZZA’S 
OP SAFARI

VOOR MAAR €6,5
MARGHERITA, THUNNUS 

& PROSCUITTO

WOODFIRE 
PIZZA NIGHT

PIZZA.DRINKS.
MUSIC.SEA

WE SEA YOU @ 
SAFARI CLUB

T. 023 571 2628
BOULEVARD 

PAULUS LOOT 2, 
ZANDVOORT

WWW.SAFARICLUB.NL
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Kleine, zelfstandige onderne-
mers kunnen zich deze avond 
laten inspireren door verhalen 
van ZZP’ers die al succesvol sa-
menwerken. Tevens kunnen zij 
anderen, die met hetzelfde 
bijltje in Zandvoort en omge-
ving hakken, ontmoeten. Ook 
kunnen er vragen gesteld 
worden over huisvesting en 
het vinden van mogelijke 

Het agendapunt over de basis-
tarieven voor hulp in de huis-
houding kreeg door een motie 
van OPZ-fractievoorzitter Carl 
Simons een andere wending. 
Simons wil dat de leden van 
de WMO-raad automatisch 
stukken toegestuurd krijgen 
die een relatie hebben met de 
WMO. Want alleen dan kun-
nen zij hun taak, het geven 
van gevraagd en ongevraagd 
advies, naar behoren verrich-
ten, vindt hij. Volgens Gert 
Jan Bluijs (CDA) is dat al ge-
regeld maar hij wil toch wat 
meer duidelijkheid en vraagt 
wethouder Gert Toonen om 
daar aandacht aan te beste-
den. Volgens Toonen is het een 
adviesorgaan voor het college 
en kan het college met een 
advies doen wat het goed-
dunkt. Hij vindt ook dat de 
WMO-raad alle stukken via de 
gemeentelijke website kan in-
zien. Uiteindelijk hield Simons 
de motie niet boven tafel en 
stemde alleen Gert Jan Bluijs 

“Deze maand is de raad met 
uw voorstel akkoord gegaan 
om drastisch te bezuinigen 
in de kosten voor huishou-
delijke hulp. Thans blijkt uit 
het landelijke ‘zorgakkoord’ 
dat gemeenten veel meer 
geld zullen ontvangen om 
de huishoudelijke verzor-
ging te bekostigen. Gelet 
hierop stellen wij u voor, de 
uitvoering van het raadsbe-
sluit met betrekking tot de 
‘beperking kosten huishou-
delijke hulp’ op te schorten, 
totdat er meer duidelijkheid 
is over de consequenties 

“Wij krijgen klachten over 
de herindicatie van het te-
rugvallen van de verschil-
lende thuishulp categorieën. 
Voorbeeld: een mevrouw zit 
nu in categorie 3 en gaat naar 
categorie 1. Bij alle gevallen 
die wij horen is er geen huis-
bezoek aan vooraf gegaan en 
dat vinden wij een vreemde 
zaak. Wij hebben het hier 
wel over mensen!”, aldus 
een boze Paap. SZ stelde de 
volgende, schriftelijke vragen: 

ZZP’ers worden sterker door samenwerking

Gemeenteraad goed voorbereid
door vergaderingen heen

Maatregelen WMO blijven noodzakelijk

Sociaal Zandvoort boos over
herindicaties huishoudelijke hulp

Door samen te werken kunnen ZZP’ers, zelfstandigen zon-
der personeel, alleen maar sterker worden. Dat is de me-
ning van de Kamer van Koophandel (KvK). Om deze samen-
werking te bevorderen, organiseert de KvK in Zandvoort 
een avond voor en door deze ZZP’ers.

De raadsvergaderingen Debat en aansluitend die van Be-
sluitvorming van afgelopen dinsdag waren goed voorbe-
reid. Er stonden zelfs twee hamerstukken op de agenda, de 
Verordening Maatregelen, fraude en verrekenen bestuur-
lijke boete inkomensvoorzieningen 2013 en de Archiefver-
ordening 2013. Het agendapunt over de prestatieafspraken 
met woonstichting De Key werd verdaagd naar de eerste 
vergadering na het zomerreces.

Begin mei heeft de D66 fractie een brief aan het college 
gestuurd met de vraag of de kortingen op de WMO opge-
schort kunnen worden. De sociaalliberalen zijn van me-
ning dat gezien het landelijk akkoord voor de zorg, dat 
vorige maand bereikt werd, zulke drastische maatregelen 
wellicht niet noodzakelijk zullen zijn.

In een brief aan het college heeft Willem Paap zich kwaad gemaakt over de manier waar-
op de herindicatie tot stand komt voor mensen die via de WMO moeten rond zien te ko-
men. Hij beschuldigt het college van 'natte vingerwerk'.

partners. 

ZZP’ers kunnen denken aan de 
mogelijkheid om werkruimte, 
bedrijfsmiddelen of kennis te 
delen. Door samen te werken 
zouden grotere opdrachten 
kunnen worden aangenomen, 
en kan de klant meer zeker-
heid en continuïteit worden 
geboden. Tevens kan er een 

tegen de basistarieven omdat 
hij het niet met de methodiek 
eens is.

De aanpassing gemeenschap-
pelijke regeling werkvoor-
zieningsschap Zuid-Ken ne-
mer land was oorspronkelijk 
een hamerstuk. Echter, de 
aanwezige fractievoorzitter 
van D66, Robbert de Vries, 
wenste er een discussiestuk 
van te maken, waardoor het 
opnieuw werd besproken. 
Volgens De Vries is het goed 
voor de dualisering, maar als 
accountant heeft hij er grote 
problemen mee. Bluijs vroeg 
zich af of de Zandvoortse raad 
de begroting voor kennisge-
ving aan moet nemen. Toonen 
antwoordde: “De deelnemen-
de raden geven hun zienswij-
zen aan bij de behandeling 
van de diverse begrotingen, 
de Wet gemeenschappelijke 
regelingen geeft dit aan. Men 
is op zoek naar een andere 
vormgeving hiervoor maar 

die dit voor onze gemeente 
heeft. Het zou immers zo-
maar kunnen dat de beoog-
de bezuinigingen niet, of 
slechts gedeeltelijk, hoeven 
worden ingevoerd”, schrijft 
buitengewoon raadslid 
Ruud Sandbergen.

Wethouder Gert Toonen 
antwoordde dat hij stellig 
van mening is dat het een 
misvatting is dat met dit 
zorgakkoord gemeenten 
veel meer geld gaan krij-
gen om de huishoudelijk 
hulp te betalen. “De VNG 
(Vereniging Nederlandse 
Gemeenten, red.) heeft al 
laten weten grote moeite 
te hebben met het zorg-
akkoord en ook meerdere 
wethouders van grote ste-
den, onder andere van Den 
Haag, hebben hun grote 
zorgen geuit. Weliswaar 
stelt het zorgakkoord dat 
er per 2015 geen korting 
van 75% op het budget huis-
houdelijke hulp plaatsvindt 

Hoe gaat u precies om met 
de herindicatie? Zijn deze 
mensen deskundig genoeg 
om een herindicatie af te 
geven? Waarom gaan nu al 
veel mensen die thuishulp 
hebben terug in indicatie 
zonder dat u ook maar enige 
kijk hebt op de situatie? 

“Volgens ons wordt er nu met 
natte vingerwerk gewerkt om 
zodoende zwaar te bezuini-
gen op de WMO. Dit gaat over 

completer pakket van dien-
sten worden aangeboden. 

Samenwerken met andere 
ZZP’ers biedt voordelen maar 
vraagt om heldere afspraken. 
Wilt u daarover meer weten, 
gaat u dan naar de bijeen-
komst in Zandvoort op 27 
mei aanstaande. De bijeen-
komst wordt georganiseerd 
in de Haven van Zandvoort 
en wordt mede mogelijk 
gemaakt door Rabobank 
Haarlem e.o. De aanvang is 
om 19.00 uur en rond 22.00 
uur wordt het einde verwacht. 
De entree is gratis.

zolang er niets beters is dan 
deze wet, zullen we het ermee 
moeten doen en wel met te-
rugwerkende kracht. Het kan 
niet anders.” De aanpassing 
werd unaniem aanvaard.

Er volgden twee moties. Een 
van Willem Paap, de onlangs 
herkozen lijsttrekker van 
Sociaal Zandvoort, over de 
herindicatie voor de WMO, en 
een van Wilfred Tates (VVD), 
over het invaliden vervoer. 
Beide werden uiteindelijk, na 
een aantal schorsingen, inge-
trokken. Het initiatiefraads-
voorstel van Michel Demmers 
(GBZ), over de Inspraak- en 
Participatieverordening, krijgt 
op verzoek van het college na 
het reces een vervolg. Dat 
zelfde geldt voor het agenda-
punt over de prestatieafspra-
ken met woonstichting De Key, 
daarvoor gaf het college ook 
aan meer tijd nodig te hebben.

Woensdagavond 15 mei kwam 
de gemeenteraad bijeen om 
de twee rapporten van de 
Rekenkamer te bespreken 
die gaan over het hande-
len van de raad en het col-
lege met betrekking tot de 
Middenboulevard. Een verslag 
van deze raadsvergadering 
Informatie volgt in de editie 
van volgende week.

maar 'slechts' van 40%, 
maar de bezuiniging voor 
2014 van € 90 miljoen op 
het Gemeentefonds blijft 
bestaan. De staatssecreta-
ris heeft laten weten dat 
dit 'probleempje' vast wel 
opgelost wordt. Maar voor-
lopig is het zo dat de hob-
bels die er bestonden vóór 
het zorgakkoord nu mét het 
zorgakkoord op het bord ko-
men van de gemeenten. En 
daar ligt al aardig wat op”, 
schrijft Toonen.

“Indien wij de maatregelen 
zoals vastgesteld in 2013 
niet zouden uitvoeren, dan 
zouden we aan het eind van 
dit jaar een enorm tekort op 
de huishoudelijke hulp heb-
ben van circa € 340.000, ex-
clusief eigen bijdragen. Dat 
tekort zou naar verwachting 
alleen maar verder oplopen 
waarna we per 2015 gecon-
fronteerd zouden worden 
met de korting van 40% 
volgens het zorgakkoord. Er 
bestaat derhalve een grote 
noodzaak om de genomen 
besluiten nu uit te gaan 
voeren. Deze noodzaak is 
met het zorgakkoord niet 
minder groot geworden”, 
aldus de wethouder van 
onder andere Sociale Zaken.

de ruggen van mensen die 
juist afhankelijk zijn van hun 
indicatie. Wij roepen u als col-
lege dan ook op om te stop-
pen met dit natte vingerwerk 
en eerst huisbezoeken te la-
ten afleggen voordat wordt 
besloten om de indicatie te 
verlagen van iemand die zorg 
nodig heeft. Het kan niet zo 
zijn dat mensen per brief op 
de hoogte worden gebracht 
met: ‘U gaat van categorie 3 
naar 1’”, aldus Paap.

Wethouder Gert Toonen 
van Sociale Zaken

Politiek verslag Raadsvergadering Debat & Besluit, d.d. 14 mei
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Vakantiebezorg(st)er gezocht

Ben jij onze bezorger die tijdens de 
zomervakantie 1 of meerdere malen 
per week de brievenbus van de buren wil laten klepperen?

Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en  
gaat door weer en wind op pad om de kranten en/of folders  
te bezorgen.

Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de 
NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat je niet uit het 
veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?  
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478

of surf naar www.zvo-verspreiders.nl
en vul daar je aanmelding in! ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Wat doen jullie zaterdag 15 juni? 
Wie……wij???

Wij gaan haringhappen
nieuwe stijl bij Thalassa! 

Aanvang 14.00 uur
Kaarten (à € 5,-) zijn verkrijgbaar vanaf 31 mei.

op = op !
De opbrengst van de kaartverkoop gaat in zijn geheel naar KiKa. 

Zo bouwt u samen met ons mee aan het Prinses Máxima Centrum 
en steunt u de strijd tegen kinderkanker.

Tot ziens bij Thalassa
Strandpaviljoen 18

Tel. 023-532 2010
maandag t/m vrijdag 10.00-14.00 uur

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Krant niet 
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478 of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl



Zandvoortse Courant • nummer 20 • 16 mei 2013

11

Een geweldige muzikale reis  
door de filmmuziekwereld 

Gezellige jazzmiddag als afsluiting
van geslaagd seizoen Jazz in Zandvoort

Open Atelier Donna Corbani

Lils Mackintosh te gast bij Oomstee Jazz

Speciaal voor Moederdag bood Classic Concerts een Kerk-
pleinconcert aan met de mooiste filmmelodieën, ‘Parla Più 
Piano’, in de Zandvoortse Protestantse kerk. Het Tuschinski 
Trio stond garant voor een afwisselend programma met 
zeer herkenbare muziek. Het was een heerlijk Moederdag-
cadeau wat slechts € 5 kostte. Waar krijg je dat nog en dan 
ook nog eens van deze kwaliteit? De niet aanwezigen heb-
ben beslist een fantastisch concert gemist.  

Een rustige muziekmiddag, zo kun je de jazzmiddag van 
afgelopen zondag in theater De Krocht beschrijven. Door 
het slechte weer in combinatie met Moederdag was het 
bezoekersaantal niet optimaal. Een vijftigtal mensen ge-
noten echter volop van het gitaarspel van Chris Monen. 

In het weekend van 1 en 2 juni exposeert Donna Corbani met nieuw werk. In de sfeervolle 
omgeving van haar ‘Art House en Sculpture Garden’ aan de van Speijkstraat 104 toont zij 
nieuwe olieverfschilderijen en sculpturen. 

Vrijdag 17 mei zal de bekende jazzzangeres Lils Mackintosh 
een concert verzorgen in het kader van Oomstee Jazz. De 
Edison winnares uit 2000 is een graag geziene gast in café 
Oomstee in Zandvoort.

door Nel Kerkman 

Sopraan Lisette Emmink, 
Josje Goudswaard op piano 
en Camilla van der Kooij op 
viool vormen samen sinds 
2006 het Tuschinski Trio. De 
drie dames hebben als ge-
zamenlijke passie, mooie en 
pakkende muziek spelen, 
soms in aparte zetting. Zij 
hebben hiervoor als onuitput-
telijke bron de filmmuziek ge-
vonden met muziek die sinds 
het ontstaan van de film een 
onmisbare plaats in neemt. 

door Lienke Bugman

Een pianist ontbrak deze 
keer; Chris Monen werd be-
geleid door Eric Timmermans 
op de basgitaar. Het trio 
werd aangevuld door JC Vos 
op de drums.

Blues en ballades wisselden 

Donna Corbani maakt vro-
lijke olieverfschilderijen en 
sierlijke sculpturen waar 
mensfiguren hun verhaal 
vertellen over universele 
gevoelens als verbonden-
heid, liefde en vrijheid. Het 
krachtig minimalistische 
lijnenspel geeft de es-
sentie en emotie weer. De 
sculpturen zijn vervaardigd 
in materialen als brons en 
aluminium en nu ook in 
glasmozaïek. 

Onder genot van een gratis 
High Tea kunt u de kleurrijke 
kunstwerken bewonderen in 
haar tot expositie ruimte om-
gebouwde woon- en werk-

Al vele malen heeft zij haar 
fans in Zandvoort laten zien 
en horen dat haar gevoel 
voor humor doorklinkt in 
haar muziek. Daarnaast zijn 
er ook weinig zangeressen 

Bijzondere  
arrangementen
De eerste uitvoering op het 
programma uit de Westside 
Story zette direct de toon 
als herkenbare filmmuziek. 
In de Ratrace met een per-
fect samenspel tussen piano 
en viool werd het concert 
voortgezet. Alle arrange-
menten met zang, piano en 
viool zijn speciaal voor het 
programma gemaakt, onder 
andere het prachtige Parla 
Più Piano van Nino Rota (uit 
de The Godfather), en Fly 

elkaar af in een rap tempo. 
Bekende songs als ‘When 
your smile’, ‘I told about 
you’, en ‘Black Magic Woman’ 
werden moeiteloos gespeeld 
door Monen. Timmermans, 
net zo virtuoos spelend op 
zijn basgitaar als op zijn con-
trabas, was een uitstekende 
aanvulling op het spel en de 

plek. Voor de kleine beurs zijn 
er werkjes op papier en kleine 
mozaïeken. Bezoekers krijgen 

die zo lekker rauw en met 
bluesy feeljazz kunnen zin-
gen als Lils. Zij heeft inmid-
dels 7 eigen Cd’s uitgebracht 
en vele collega's bijgestaan. 
Ook deze vrijdag zijn er weer 

van Ludovico Einaudi (uit Les 
Intouchables). Na de pauze 
werd het muisstil want met 
het lied uit de Aristocats ging 
het trio lekker ‘uit zijn dak’. 
Wat een mimiek, heerlijk om 
naar te kijken en te luisteren. 
Het Ave Maria, prachtig ge-
zongen door Lizette Emmink, 
had een kippenvel moment. 
Met direct erna een gewel-
dig nummer uit de Sister Act 
met drie swingende ‘nonnen’ 
en een meeklappend publiek 
als de sisters. Trouwens de 
musici waren van alle mark-
ten thuis want de sopraan 
speelde een gedeelte mee 
achter de piano en de violist 
en pianist zongen beslist niet 
onverdienstelijk, wat een mu-
zikale eenheid. Als afscheid 
van een heerlijke muzikale 
middag werd de boodschap 
uit Nella Fantasia van Ennio 
Morricone meegegeven: 
een wereld waar vrede leeft. 
Met een toegift heeft het 
Tuschinski Trio laten horen 
dat filmmuziek ook zonder 
beeld blijft wat zij is: veras-
send mooi!

Het eerstvolgende Kerk plein-
oncert is op zondag 16 juni 
met een pianorecital met 
Herman Rouw en Wilma 
Broere. Noteer deze datum 
want Classic concerts brengt 
Kerkpleinconcerten op hoog 
niveau naar Zandvoort toe. 

zang van Monen. Het publiek 
mocht zelf zeggen (roepen) 
welke nummers ze gespeeld 
wilden hebben. Dat maakte 
het geheel en deze middag 
wat rommelig. Jammer, want 
de echte jazzsound werd ook 
na de pauze niet gevonden.
 
Monen zong en begeleidde 
zichzelf op de gitaar, met 
tussendoor solo stukjes die 
lieten zien dat hij dit in-
strument tot in de finesses 
beheerst. De songs van Bob 
Dylan waren, qua gitaarspel 
en stem, hem op het lijf ge-
schreven. Met enkele num-
mers van de Beatles als ‘I love 
her’, en ‘Big Boss man’, werd 
het programma beëindigd. 

Dit was dit het laatste con-
cert van dit seizoen. In sep-
tember start stichting Jazz in 
Zandvoort weer met nieuwe 
concerten. Voor informatie 
en/of passe-partouts kijkt u 
op: www.jazzinzandvoort.nl. 

ook een kans om een kunst-
werkje of een schilderwork-
shop te winnen. 

Corbani’s kunstwerken 
zijn in talloze musea en 
gerenommeerde gale-
rieën te zien geweest o.a. 
in Amsterdam, New York, 
Frankfurt, Lech, Marbella en 
Los Angeles. In Zandvoort 
staat haar mirminnen 
bankje op de boulevard. 
"Mijn visie op de wereld is 
geïnspireerd door mooie 
momenten en vreugde, een 
visie die ik wil delen met de 

toeschouwer.” Meer informa-
tie kunt u vinden op www.
corbani.com

een aantal bekende namen 
uit de jazzscène die haar 
begeleiden. Zo zal Cajan 
Witmer de piano bespelen, 
laat Eric Heijnsdijk de con-
trabas horen en zal Menno 
Veenendaal de drums laten 
klinken. Het optreden begint 
om 21.00 uur en de toegang 
is zoals altijd weer gratis. 
Komt u wel op tijd, café 
Oomstee is niet al te groot.

Tuschinski Trio

Zanger/gitarist Chris Monen

Een olieverf schilderij uit 2013  
van Donna Corbani

C U L T U U R



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie leren tassen en

portemonnees binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

Op een mooie Pinksterdag:
SIKKEPIT

heerlijke pikante geitenkaas
nu 250 gram € 3,98

Uit eigen keuken:
Asperge beenham schotel

100 gram € 1,25
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hele maand mei voor Pashouders

Nu met Zandvoort Pas;
AFslANkmAssAge
(kuur van 10x)

www.PrAktijkixchel.Nl

wellNessPrAktijk

10%
kortin

g



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

10% korting 
Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

PERSONAL TRAINING  & 
SMALL GROUP TRAINING

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   12 26       6 11

 13         10 26\12    

 8     22 16\14        

   24           23 

   19       9\13      

   9     8\18        

   13 14\24           14

 24           11    

 14           7   

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  HEC   G      KEJ  
    x   =    
  +   x   -  
  HFC   GD     HGC  
    -   =    
             
  GFF   ED      JKF  
    +   =    
De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de Week

1 kg asperges AA,
kippenbouillontablet,
walnotenolie,

Bereiding:
Asperge goed schillen. Marinade maken van olijfolie, peper, frambozenazijn, verse dille 
en gembersiroop en breng die eventueel op smaak met wat vers gemalen zeezout. 
Asperges in kippenbouillon met een beetje suiker ongeveer 10 minuten laten koken en 
dan laten nagaren in bouillon, ze moeten enigszins beetgaar zijn. Af laten koelen en 
dan ongeveer 30 minuten marineren in de marinade. Asperges uit de marinade, beetje 
laten uitlekken en mooi serveren op een bord met als garnering wat schijfjes gekookt 
ei en cherrytomaatjes en wat van de marinade. Geef hierbij toast met echte boter.

Benodigdheden:

Gemarineerde asperges
Voorgerecht voor 6 personen

KookreceptKookrecept

 198 x 3 = 594
          +   x   -

 168 - 30 = 138
         
 =   =   =
 366 + 90 = 456

Oplossing Breinbreker

   12 26         6 11

 13 7 6     10 26\12 4 8

 8 5 3 22 16\14 8 1 2 3

   24 1 4 9 2 8 23  

   19 9 3 7 9\13 9 4  

   9 7 2 8\18 4 6 8  

   13 14\24 7 3 5 2 7 14

 24 4 9 6 5   11 3 8

 14 9 5       7 1 6

Oplossing Kakuro

verse peper, beetje suiker,
frambozenazijn,
verse dille,

HEEft u EEN LEuKE 
KLANtENActiE bEDAcHt?

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden
advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

KAKURO

Voor het verzorgen 
van uw uitvaart in 
Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend  
informatiegesprek 
mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort
Tollensstraat 67
2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278Omdat wij u begrijpen

Bij mensen thuis 
Jouw werk is bij mensen thuis. Je bent bij hen te gast dus zij 
bepalen wat er gebeurt . Natuurlijk doe jij je werk zoals het hoort: 
professioneel en met aandacht voor je cliënt. Meer weten over  
werken in de thuiszorg bij een Zorgbalans buurtteam?  
Kijk op www.werkenbijzorgbalans.nl of neem contact op met  
Sacha Janssen, Werving & Selectie, tel 023 - 891 82 39.

gembersiroop
gekookte eieren,
cherrytomaatjes.

Gomer is een rottweiler reu van 3 jaar; hij is leuk, grappig en soms een beetje druk. Hij kan 
het prima vinden met soortgenootjes maar kan zich soms een beetje opdringerig opstellen. 
Gomer zoekt dan ook een rustige en zelfverzekerde baas die hiermee weet om te gaan en 
hem op een positieve manier op zijn plaats kan houden. Gomer kan heel erg schrikken van 
mensen die hun stem verheffen tegen hem; zijn nieuwe baas zal daar rekening mee moeten 
houden. Gomer kan prima los lopen en hij luistert dan ook erg goed. Hij vindt het heerlijk om 

lekker met de baas op stap te gaan en hij zou 
het prachtig vinden om met de baas 

een leuke cursus te gaan doen. Met 
katten kan hij het prima vinden 

zolang de kat zelf ook aan hon-
den is gewend; met kinderen 
vanaf 12 jaar kan Gomer prima 

opschieten. 

Bent u de rustige en zelfverzekerde 
baas die Gomer zoekt? Kom dan snel 
eens langs om kennis met hem te 
maken. Dierentehuis Kennemerland, 
Keesomstraat 5. Geopend van maan-
dag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 

uur. Tel. 5713888, internet: www.
dierentehuiskennemerland.nl.
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Weer

Temperatuur

Max 14 13 12 11-12

Min 8 8 10 9 

Zon 40% 30% 20% 35%

Neerslag 85% 60% 95% 80%  

Wind nno. 4 nno. 3 nnw. 4 nw. 5

Onbestendig weer  
richting Pinksteren

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dat heeft vooral te maken 
met de regelmatige aanwe-
zigheid van zowel koude als 
warme lucht in de buurt van 
Nederland. Zo’n overgangs-
gebied met twee luchtsoor-
ten gaat niet zelden gepaard 
met neerslag en het is daar-
om vaak de vraag of die neer-
slag überhaupt komt en als 
het komt wanneer deze dan 
arriveert. Twee klassieke vari-
abelen die de meest ervaren 
weerlieden dikwijls de nodi-
ge hoofdbrekens bezorgen. 
Duidelijk is in ieder geval dat 
de aanloop naar Pinksteren 
periodiek nat verloopt en ook 
wat te koel. 

De temperatuur komt op 
donderdag uit rond de 14 
graden of iets hoger en dat 
zijn eigenlijk schrale waar-
den voor half mei. In 1998 
had Zandvoort (en omge-
ving) tot bijna 32 graden 
rond deze fase van mei. 
Uitzonderlijk warm kan het 
dus ook al zijn in dit jaarge-
tijde mits de wind aflandig 
is uiteraard. 

Interessant is de ontwikke-
ling juist tijdens het week-
end waarin Pinksteren valt. 
Een zonder meer flink neer-
slagsignaal wordt al enige 
dagen afgegeven voor met 
name zaterdag 18 mei. Een 

lagedrukgebied wordt dan 
nota bene bijna exact boven 
Nederland berekend en in het 
ongunstigste geval regent 
het dan uren opeen.

De exacte positie van het 
laag ten opzichte van Zuid-
Kennemerland is wel van be-
lang. Komt dat bijvoorbeeld 
50 kilometer oostelijker uit, 
dan kan de grootste plas wa-
ter elders vallen. Wel waait er 
in dat geval een koude noor-
denwind bij 10-11 graden op 
Pinksterzondag. Voorlopig 
gaan we toch maar uit van 
een neerslagrijke (aanloop 
naar) Pinkster en dan kan het 
wellicht nog iets meevallen. 

Na het komende weekend 
lijkt de atmosfeer iets te 
stabiliseren: de droge peri-
oden krijgen de overhand 
en het wordt wat zonniger. 
Dit is althans de visie van 
het Europese weermodel. 
Het veel geconsulteerde 
Amerikaanse weercentrum 
is nog wat gereserveerd hier-
omtrent. Ondergetekende 
ziet die geleidelijke stabilisa-
tie ook wel komen. Zicht op 
voorzomerse weercondities 
is er evenwel nog lang niet. 
Meer weerinfo via www.
weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto

Het weer met Pasen en Pinksteren luistert altijd nauw, 
temeer daar er doorgaans veel buitenactiviteiten plaats-
hebben op en rond deze feestdagen. Het frappante is 
dat juist het weer op deze dagen doorgaans moeilijk te 
verwachten valt. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

                   Ellen Kuijpers-ten Broeke

40 jaar werd vond ze het tijd voor een uitdaging. Ze stopte met 
roken, liet een grote tatoeage op haar arm zetten a la zangeres 
Anouk en meldde zich aan bij het weekendmagazine ‘vrouw’ van 
de Telegraaf dat modellen zocht voor een rubriek over lingerie. 
Ellen werd uit de 4.000 inzendingen gekozen met nog 4 andere 
dames. Maar voordat ze definitief ja zei, heeft ze het eerst aan 
haar zoon Jelle, die toen 10 jaar was, gevraagd of hij het erg vond 
als zijn moeder in lingerie in het blad zou staan. Hij vond het 
juist ‘heel stoer’ als ze het deed! Ook haar man Marc vond het 
geen probleem. “Omdat ik het in het begin doodeng vond, werd 
ik door de fotografe op mijn gemak gesteld. Het was een gave 
ervaring en ik heb geen spijt van mijn beslissing. En achteraf 

was het best leuk om mee te doen”, vertelt Ellen. 
Welke uitdaging gaat ze doen als ze 50 jaar 

wordt? Daar moet ze nog over na denken: 
“Geen idee! Misschien wel een strand-

tent beginnen?”

Ellen is een bezige bij en om tot 
rust te komen wandelt ze veel 
in de natuur. “Niet de vierdaag-
se, dat trekt me niet, maar ge-
woon kleine wandelingen in de 
regio. Verder doe ik body shape 
bij Kenamju en ik ga altijd met 

mijn zoon mee naar judo. Hij is nu 
14 jaar en doet mee aan wedstrij-

den. Afgelopen zaterdag is hij eerste 
geworden bij een kampioenschap in 

Drachten. Geweldig omdat mee te ma-
ken.” Haar man Marc heeft Ellen in Haarlem 

ontmoet toen ze 15 jaar was. Trots vertelt ze dat ze 
Marc al 28 jaar kent en inmiddels zijn ze al 12,5 jaar getrouwd. 
Ook dat mag wel eens verteld worden want tegenwoordig is 
dat best uniek! 

Ze leest graag boeken over het Boeddhisme en in het bijzonder 
over de Dalai Lama. Na het interview hebben we samen nog 
oude koeien uit de sloot gehaald, de uren vlogen om. Het was 
weer erg gezellig om Ellen na zo een lange tijd te ontmoeten. 
Van een gezellige kleuter is ze een voortvarende en spontane 
vrouw geworden die haar handen uit de mouwen steekt en 
uitdagingen niet uit de weg gaat. Dank je wel Ellen voor je bij-
drage aan deze rubriek.

Dorpsgenoten

Samen met haar broers Nick en Robbert ten Broeke woonde het 
gezin aan de Burg. Beekmanstraat. Een leuk en gezellig buurtje 
waar destijds veel kinderen woonden. Ze was vriendinnetje van 
mijn dochter Arlette en samen gingen ze naar de 
Josina v.d. Ende kleuterschool. Samen wonnen 
ze tijdens het kindercarnaval, met hun snel 
in elkaar geflanste kledij als zeemeer-
minnen, ieder een mooie fiets. Dat 
was echt een verrassing! Later gin-
gen hun wegen uit elkaar door de 
keuze van de basisscholen. Ellen 
ging naar de Plesmanschool om 
vervolgens te kiezen voor het 
kappersvak. Kennelijk was deze 
beroepskeuze al vroeg bij haar 
aanwezig want op 7 jarige leeftijd 
knipte ze het lange haar van haar 
vriendinnetje Patricia Roos heel kort 
af. Als straf mocht Patricia het haar 
van Ellen afknippen. 

Met haar kappersdiploma op zak heeft ze, met 
een onderbreking van een paar jaar dat zij werkzaam 
was bij Holland Casino, in veel Zandvoortse kapsalons gewerkt. 
Verder heeft ze nog bij haar broer Nick in de kledingzaak ge-
werkt om tenslotte toch een eigen bedrijf te gaan beginnen: 
Ellen’s rijdende Kapsalon. Dit doet ze al meer dan 12 jaar en ze 
heeft een vaste klantenkring in Zandvoort opgebouwd. Daarbij 
werkt ze 2 dagen per week in de lingeriezaak Naturana aan 
de Kerkstraat hoek Thorbeckestraat. “Ook dat vind ik leuk om 
te doen. Lekker met mensen omgaan, heerlijk. Daarbij ben ik 
ook gestart met lingerieparty’s bij mensen thuis”, zegt Ellen 
enthousiast.

Het is niet de eerste keer dat Ellen in een krant staat. Toen ze 

Ellen Kuijpers-ten Broeke
Deze week een actieve dorpsgenoot die haar hele jeugd in 
Zandvoort heeft gewoond. Haar naam is Ellen Kuijpers-ten 
Broeke, ze werkt in Zandvoort en woont in Heemstede. In 
principe maakt dat laatste niet uit, want ze is en blijft met 
hart en ziel verbonden aan Zandvoort. Sterker nog, ze vindt 
Zandvoort een heerlijk dorp waar ze dolgraag zou willen 
wonen en ook haar zoon Jelle gaat graag in Zandvoort uit.

door Nel Kerkman

“We willen de Zandvoorters 
die deze voorstelling gemist 
hebben alsnog in de gelegen-

Hedi’s International terug in De Krocht
Het cabaret/revue-programma van Dick Hoezee en Henk 
Jansen, dat onder de naam Hedi’s International de eerste 
keer een daverend succes was, komt terug. Volgende week 
zaterdag 25 mei zullen de beide komieken weer in levende 
lijven te zien zijn in theater De Krocht.

heid stellen om ons te komen 
bekijken, vandaar deze nieu-
we show. Maar wie er toen 

wel was en nu nog een keer 
wil komen is uiteraard ook van 
harte welkom, want het is ze-
ker niet een exacte kopie van 
de vorige”, zegt Dick Hoezee, 
die niet het achterste van zijn 
tong laat zien over wat er zoal 
veranderd, dan wel toege-
voegd is. Een doldwaze avond 
ligt in het verschiet.

Kaarten voor dit programma 
zijn in de voorverkoop te be-
stellen bij theater De Krocht 
via tel. 5715705 voor € 8 per 
stuk. Mochten er nog kaar-
ten over zijn, dan zijn die op 
de avond van de voorstelling 
aan de kassa van theater De 
Krocht te verkrijgen voor € 10 
per stuk.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Op korte termijn op 

zoek naar een 
betaalbare stucadoor? 

Bel voor een vrijblijvende 
prijsopgave naar 

Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
Tel. 06-41074141
www.stucadoor-

specialisten.nl
.........................................................
Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet (*vergoed 
door zorgverzekering) 

.........................................................
Nu ook in Zandvoort 

en omgeving! 
Schilderen binnen en buiten.

En allerlei klusjes in en 
om het huis. Kwaliteit 
voor een redelijke prijs. 
Schildersbedrijf Peter

Tel. 06-22409492

Te huur: 
7 pers. chalet 

op het eiland van Maurik. 
All in prijs al 

vanaf € 495 p.wk. Voor info: 
marcelhorneman@

gmail.com
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) netwerk 

of advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 of 
06-22209568

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag 
met de prijs!

Basisbeh. sch.maken + nagels 
knippen + eelt verwijderen 
+ evt. likdoorns weghalen 

+ creme massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 

Thuisbehandeling 
normaal € 30 nu € 25. 

Info: 5734944 of 
06-50203097

.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

.........................................................
Bouw- en 

renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort). 

Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stuca-
doren, timmerwerk, 

badkamers en keukens. 
Kunststof kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit!
Tel. 06-44875212

.........................................................
Gevraagd:

Thuiskapster
Bel 023-7851561

Voor een pedicure  
behandeling waarin u de 
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is in 

het verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroeide 
nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Gespecialiseerd 
in Porsche en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

Voor uw APK, alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 0653231754
.........................................................

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Garage te huur, 
Trompstraat. Tel. 

06-28640654 

In de tuinen van de 
kinderdagverblijven 
Pippeloentje en Pluk 
is van alles mogelijk: 

tenten bouwen, 
picknicken, voetballen, of 
languit in het gras liggen. 

Dat is ook onze 
'SKiP-natuurlijk' 

pedagogiek. 
www.pippeloentje-pluk.nl

.........................................................
Schoonmaakbedrijf P.M.K.
Heeft u schoonmaakhulp 
nodig (in Zandvoort)  voor 

uw bedrijf, kantoor of privé? 
Bel: 06-44875212

.........................................................
Do 23 mei 19.30-22.00 uur

presentatie: 
Gezonde voeding 

voor jong en oud door 
Annette ter Heijden. 

Keesomstraat 51. 
Welkom vanaf 19.00 
uur, gratis entree. L

iefst reservering via 5716511.
www.gezondheidaanzee.nl.
.........................................................

Kofferbakverkoop
1 juli en 17 augustus 

van 10.00 tot 16.00 uur
Wilt u ook spullen verkopen?

Bel voor meer informatie:
06-19427070

www.onair-events.nl
Wilt u tweedehands 

spullen kwijt? 
Wij komen graag even 

kijken en halen 
het gratis op!

Schilder heeft tijd over
€ 12,50 p.u. 

Ook stucwerk mogelijk. 
Tel. 06-27048739 

..........................................................
De Zandvoortsche 

Houtschuur
steigerplank 5 m. v.a. € 15,- 
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.

schroten 13x90 mm € 2.60/m
lengtes van 2.10 tot 5.40 m. 

andere artikelen op bestelling
geopend za 12.00-17.00 u en

op afspraak, ook ’s avonds. 
uitsluitend á contant, 

geen pin
AANBIEDING: 
25% KORTING

 op vuren 18x44 mm 
t/m 25 mei a.s.

van € 0.83 voor € 0.62/m.
Joost van Diepen 
tel. 06-29091069

..........................................................
Creatieve Zomer 

Fotografie Cursus
6 ochtenden of avonden 

om de week, kosten 135 euro, 
voor meer informatie en 
opgeven, www.rkarper.nl, 

06-51231504
..........................................................

Woning gezocht
Met spoed gezocht: 

zelfstandige woning met 
eigen keuken/douche/

toilet in Zandvoort. 
Maximale huur 450 euro.

 0614279831

Groot assortiment 
zomerplanten

Kruiden
Bemesting

Vaste planten 
en Hangpotten

Tweede Pinksterdag geopend

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum
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Het is een dappere vlo 

die zijn ontbijt durft te eten 

op de lip van een leeuw. do
or

 R
am

on
a 

Jo
n

kh
ou

t

(William Shakespeare)

Tegeltje

Vaderdag! Moederdag! Ik heb mij vroeger met regelmaat 
afgevraagd waarom er nooit een kinderdag was. Omdat 
het elke dag kinderdag is, kreeg ik dan steevast als ant-
woord. 

Ooit keek ik dan ook met verbazing naar een uitzending 
van Dr. Phil toen het daarin om verpeste, luie kinderen 
ging (zo luidde de titel). Zoonlief die al 32 jaar op de por-
temonnee van moeder teerde door er in het buitenland 
een uitbundig leven op na te houden. Ouder zijn houdt 
in dat je moet betalen voor je kind, was zijn motto. Als hij 
niet kreeg wat hij wilde, dan dreigde hij het huis in brand 
te steken. Zijn dit excessen? Naar mijn idee wel. Toch liet 
Dr. Phil weten dat dit mogelijk is omdat moeder nooit nee 
heeft kunnen zeggen. En hoewel ouders denken goed te 
scoren om een kind alles te geven, leert het kind er weinig 
van. Het leert niets over de waarde van geld, het leert niet 
om zelf verantwoordelijk te zijn en het leert niet dat (op 
latere leeftijd) bij je ouders wonen een kwestie van geven 
en nemen is. 

Een 24-jarig prinsesje, dat na de jongen plaats nam in de 
stoel en de trotse eigenaar bleek van 150 paar schoenen, 
liet doodleuk weten dat mama toch de hele dag thuis is 
en dan makkelijk de schoonmaak-, opruim- en organisa-
tietaken ook voor haar op zich kan nemen. Waar komen 
deze gedachtes toch vandaan? Het zo als vanzelfsprekend 
vinden dat alles voor altijd voor ze gedaan wordt. Laat ze, 
op geschikte leeftijd, het heft in eigen handen nemen. En 
hetgeen waarderen wat voor ze is gedaan. Ouders zijn 
niet als vanzelfsprekend. Waar overigens niet mee wordt 
gezegd dat alle ouders altijd de juiste keuzes maken! Maar 
over het algemeen genomen is zo’n speciale dag wel een 
momentje van extra respect, een mo-
mentje gedurfde uiting van gevoel. 
En dan weer lekker aan de slag, want 
op je 32e wordt het toch echt eens 
tijd om op eigen benen te gaan staan. 

Kinderdag

Uitgesproken!
Noteer 1 juni alvast maar in je agenda. Op die dag 
breekt de zon door, wordt het T-shirtjesweer en kun-
nen we losgaan op de heerlijkste beats. Het circuit zal 
op die dag niet in het teken staan van ronkende mo-
toren maar het spektakel zal er niet minder om zijn. 
Zandvoort krijgt een heus dancefeest.

door Maxim Roos

Ralph Weijers (32) en Nigel Stift (28) hebben het echt 
voor elkaar gekregen. Zij gaan in samenwerking met 
Click een feest opzetten achter de hoofdtribune op 
Circuit Park Zandvoort. Naast deze droomlocatie is ook 
de samenwerking met Click iets om trots op te zijn. Dit 
is een organisatie die al heel veel ervaring heeft in grote 
feesten. Niet massaal zoals we die kennen van ID&T en 
Q-Dance. Dat is hun hele intentie ook niet. Click staat 
bekend om de intieme feesten waarbij de nadruk ligt 
op Techno en Deephouse. Dat zijn wezenlijke verschillen 
met die andere grote jongens in deze branche. 

Het voordeel van deze samenwerking is dat Ralph en 
Nigel enorm trots kunnen zijn op de line-up. DJ’s die 
normaal gesproken volgeboekt zitten, komen nu naar 
Zandvoort om er een enorme show van te maken. 

Ralph heeft zijn netwerk op het circuit en Nigel had al 
veel ervaring ‘in licht’ op feesten. Zo konden de twee 
vrienden een mooi plan presenteren bij Click en er was 
direct een klik alsmede een samenwerking. 3.500 kaar-
ten zijn beschikbaar en de nadruk ligt op intiem. Er wor-
den drie podia gebouwd met elk een andere muziekstijl. 
Voor ieder wat wils. Hou je van wat rustiger of wil je echt 

uit je dak, het zit er allemaal in.

Daarnaast organiseren deze twee jongens een talent-
race. Je kunt een demo uploaden en laten beoordelen 
door de bezoekers van de website en Facebook. De 
winnaar(s) krijgt een echte kans om door te breken en 
dat begint al op het Click Circuit Festival. Daar mag hij 
of zij draaien voor een eerste menigte. 

Al met al belooft het een heerlijk festival te worden. 
Ralph en Nigel hebben in ieder geval grootse plannen. 
Klein beginnen en afhankelijk van het succes verder 
groeien. Wellicht dat er volgend jaar een dag aan vast 
geplakt kan worden. Het zal altijd de intentie blijven 
om er een intiem feest van te maken met alleen maar 
lachende feestgangers. 

Wil je ook meedoen aan de Talentrace dan kan dat door 
je demo op http://promo.clickcircuitfestival.nl/inzen-
dingen/ te plaatsen. Voor informatie over de grandioze 
line-up en de kaarten kan met terecht op www.ilove-
click.nl. Maar wees snel want zelfs buiten onze lands-
grenzen is er veel interesse. 

Draaien op het circuit

Ralph Weijers en Nigel Stift

Kijk nou eens!

doo
r 
Ra

m
on

a 
Jo

nk
ho

ut

Zat ik net aan een zomers koud biertje, 
kan ik nu weer aan de 
warme choco met slagroom… Brrrrr!! 
Waar is de lente gebleven?

Interview
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Specialist voor al uw bloemwerken.

Bloemen.... 
Altijd een super idee!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

WIJ ZIJN vRIJDAgS vAN 9.00 - tOt 21.00 uuR gEOPEND!

t/m 12 jr.

HEEft u EEN bOODscHAp vOOR uw KLANtEN?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Klankbordgroep Passend Wonen

Denkt u mee met De Key?
Woonstichting De Key werkt aan een nieuw plan dat eraan moet bijdragen dat: 
•  Huurders die niet passend wonen onder bepaalde voorwaarden buiten het 

toewijzingssysteem om kunnen verhuizen naar een passende woning.
• Er een snellere doorstroming komt.

Uw ideeën zijn welkom! 
We nodigen huurders uit om ideeën in te brengen. U kunt uw ideeën tot 
27 mei 2013 sturen naar eric.goedhart@dekey.nl. U kunt ook meedenken 
en reageren op voorstellen in een Klankbordgroep.

Meld u aan voor de Klankbordgroep
Begin juni starten twee klankbordgroepen die elk bestaan uit maximaal 
zeven huurders en drie woningmarktdeskundigen. U kunt zich tot 27 mei 2013 
aanmelden bij eric.goedhart@dekey.nl 
De klankbordgroepen komen elk maximaal 4 x 1,5 uur bijeen 
van 18.00 – 19.30 uur. 

Bij meer dan 14 aanmeldingen kijken we eerst naar een zo divers mogelijke 
vertegenwoordiging van de huurders (jong, oud, gezinnen) en daarna binnen 
elke groep naar de volgorde van aanmelding.

Meer informatie of vragen?
Kijk op: www.dekey.nl/passendwonen of eric.goedhart@dekey.nl

De Key Zandvoort
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort

uw 

ideeën zijn

welkom!
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“Ik heb het mooiste beroep van de wereld”

Leerlingen Perspectief geslaagd voor 
opleiding Helpende Zorg & Welzijn

Dat althans beweert onze plaatsgenoot Wouter Egas (55) 
die schipper/eigenaar is van de Orion, een schitterende 
vrachttjalk, en daarmee vanuit de oude haven van Mon-
nickendam zeiltochten maakt met groepen op het Marker-
meer, het IJsselmeer, de Friese Meren en de Waddenzee.

Het was een pittig jaar voor de 9 leerlingen van Perspec-
tief. Vorig jaar zijn ze gestart in woonzorgcentrum Meer-
leven en A.G. Bodaan van ZorgContact met hun opleiding 
Helpende Zorg & Welzijn en afgelopen maandag namen 
zij vol trots hun diploma in ontvangst. De uitreiking vond 
plaats in A.G. Bodaan.

Al in 1992 had Egas een (klei-
ne) tjalk die hij van zijn va-
der had overgenomen, waar 
hij al regelmatig maximaal 
12 gasten meenam voor een 
prachtige zeiltocht. In 2002 
is hij hiermee beroepsmatig 
doorgegaan toen hij een gro-
tere tjalk kocht, die hij eigen-
handig omtoverde tot een 
goedgekeurd zeilschip. Toen 
de zaken begonnen te lopen, 
kocht Egas in 2007 zijn huidi-
ge schip dat zeewaardig is en 
waarmee hij dus de Wadden 

mag bevaren en tevens de 
Nederlandse binnenwateren. 

Zijn schip kan nu bij meer-
daagse tochten maximaal 
18 personen een slaapplaats 
bieden, maar er is veel meer 
ruimte voor dagtochten of een 
gedeelte daarvan. “Daar moet 
ik wel bij vermelden dat ik niet 
bijvoorbeeld een tocht op de 
Rijn of zo ga maken. Dan zou 
ik voor bijna iedere brug mijn 
mast moeten kunnen strijken 
en dat kan bij de vrachttjalk 

In het voorjaar van 2012 zijn 
ZorgContact en Perspectief 
leerwerkbedrijven een sa-
menwerking aangegaan. Ze 
hebben afspraken gemaakt 
om jongeren in de leeftijd 
van 16 tot 27 jaar te re-inte-
greren in de arbeidsmarkt. 
Zij richten zich daarbij op de 
doelgroep van overbelaste 
jongeren, die school hebben 
verlaten of dreigen te ver-
laten, geen diploma en/ of 
geen uitzicht hebben op re-
gulier werk. Het gaat hierbij 
vaak om jongeren die naast 
de opleiding een stukje extra 
begeleiding nodig hebben. 
Deze dagelijkse begeleiding 
van de jongeren was de ver-
antwoordelijkheid van de 
leermeester, die de jongeren 
op de werkplek bijstond. 

nu eenmaal niet. Maar met de 
Orion Friesland binnenvaren 
gaat wel en dat is al regelma-
tig gebeurd”, verduidelijkt hij.

De mogelijkheden bij Egasail, 
zoals zijn bedrijf heet, zijn 
legio. Egas kan bijvoorbeeld 
een dagtocht organiseren tot 
750 personen! Dan huurt hij 
collega’s in die eveneens met 
zo een mooie oude schuit in 
de haven van Monnickendam 
liggen; dat zijn er in totaal 18! 
Maar ook heeft hij arrange-
menten voor een weekend, 
een langweekend, een week 
of een midweek. 

Min of meer gespecialiseerd is 
hij in teambuilding, waar hij 
heel smakelijk over kan vertel-
len. Maar wat dacht u van met 
uw collega’s of zakenrelaties 
uitwaaien op het IJsselmeer. 
Sportief zeilen, vergaderen, 
brainstormen, presentaties 
of relaxen, bij Egasail kan het 
allemaal. Natuurlijk serveren 
zij u de drankjes en heerlijke 
hapjes en maaltijden. Ook een 
brainstorm op de ene dag en 
lekker uitwaaien op het water 
de volgende dag zullen u als 
initiator veel positiefs ople-

Het prachtige schip de Orion

De geslaagden van Perspectief

De samenwerking is beide 
partijen heel goed bevallen. 
De leerlingen waren erg toe-
gewijd en betrokken bij de 
bewoners. Het is bijzonder 
om te zien wat voor band 
zij met sommige bewoners 
hebben opgebouwd. 

Maandag 13 mei was het dus 
zover, alle leerlingen zijn ge-
slaagd en kregen hun diplo-
ma Helpende Zorg & Welzijn 
uitgereikt. Tijdens de uitrei-
king spraken de leerlingen 
een, soms zelfs emotioneel, 
dankwoord uit richting hun 
leermeesters. Het was een 
hele feestelijke middag en de 
leerlingen kunnen trots zijn 
op zichzelf. Het gaat zeker 
helemaal goed komen met 
deze gediplomeerden. 

veren. Voor een meerdaagse 
zeiltocht zijn overnachting-
faciliteiten aanwezig. Uw 
bedrijfsuitje, feest, incentive, 
of teambuilding wordt gega-
randeerd een succes. 

Om dit alles te kunnen orga-
niseren is de Orion volledig 
ingericht. Combinaties zijn 
ook mogelijk. Bijvoorbeeld een 
vergadering op de Orion die 
dan in het ruisende riet voor 
anker gaat en dan ’s middags 
zeilen op een prachtschip 
en dat afsluiten met een 
goede barbecue aan boord. 
Eindeloos! Op de Orion bent 
u veel buiten in de frisse lucht, 
u bent sportief bezig en u 
kunt kennismaken met de 
mooie oude haventjes langs 
het IJsselmeer, waar voor een 
groot deel de Nederlandse ge-
schiedenis is gevormd. 

Begrijpt u nu dat Wouter Egas 
zegt “Ik heb het mooiste be-
roep van de wereld”? Ik wel. 
Egasail is te bereiken via tel. 
06-53575801 of e-mail: info@
eagsail.nl. Absoluut een aan-
rader zijn ook de foto’s en 
filmpjes op www.egasail.nl. 
Geniet ervan!

(advertorial)

Ronald Elenbaas, 
regiomanager voor 

De Key in Zandvoort

'We willen graag dat onze  
huurders - van jongeren en  

2-persoonshuishoudens tot en met 
gezinnen en ouderen - wonen in een 
woning die past bij hun levensfase."

Denk mee met De Key 
over plan dat bijdraagt aan  

Passend Wonen & Betere Doorstroming

De Key nodigt huurders uit mee te denken over een nieuw 
plan dat eraan moet bijdragen dat huurders in Zandvoort 
zo passend mogelijk kunnen wonen en de doorstroming 
verbetert. Regiomanager Ronald Elenbaas: ‘Huurders 
kunnen hun ideeën mailen. Wie mee wil denken over 
de uitwerking, kan zich aanmelden voor de klankbord-
groepen waarin we in gesprek gaan met huurders en 
woningmarktdeskundigen.’

Woning die past bij levensfase
‘We willen graag dat onze huurders - van jongeren en 
2-persoonshuishoudens tot en met gezinnen en oude-
ren – wonen in een woning die past bij hun levensfase. 
Er wordt nu weinig verhuisd. Daardoor moeten huurders 
langer wachten op een passende woning. We zoeken 
manieren om dit te doorbreken. De Key mag in Zuid-
Kennemerland 30 procent van de vrijkomende sociale 
huurwoningen naar eigen inzicht verhuren. De regionale 
toewijzingsregels gelden dan niet. We kunnen zelf toe-
wijzingscriteria en - voorwaarden opstellen.’ 

Leven Lang Thuis Plan werkte niet meer
‘De methode van het Leven Lang Thuis Plan (LLTP) dat 
we eerst hadden, werkte niet goed meer. Daarom zijn 
we ermee gestopt. Voor het LLTP ingeschreven huurders 
zochten vooral naar eengezins- en seniorenwoningen. 
Dit type woningen konden we afgelopen jaar veel minder 
aanbieden dan eerst. De wachttijd werd onaanvaardbaar 
lang. Daarom werken we aan een nieuw plan.’

Onafhankelijke gespreksleider
‘Met de ideeën van huurders en deskundigen werken 
we een of meer plannen uit. Die bespreken we in de 
klankbordgroep. En we laten ze toetsen op (financiële) 
haalbaarheid. Een onafhankelijke gespreksleider leidt 
de klankbordgroepen.’

Aanmelden voor klankbordgroep?
U kunt ideeën insturen en/of u aanmelden bij eric.goed-
hart@dekey.nl tot 27 mei 2013. De klankbordgroepen 
komen maximaal 4 x 1,5 uur bijeen. 

Kijk voor meer informatie op:
www.dekey.nl/passendwonen
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook 
met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening digitaal 
indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

hoeven niet te betalen om op hun plek te kunnen parkeren. Zij 
hoeven ook geen parkeervergunning te tonen.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Zeestraat 71, bouw appartementencomplex, verzonden 07 mei 
2013, 2013-VV-003.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de 
rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemees-
ter en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van 
de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde 
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via 
het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente 
Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 

Gemeentelijke publicatie week 20 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 19 en de 
verdere in week 19 door het college genomen besluiten zijn in 
week 20 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Wijziging ophalen huisvuil
Op maandag 20 mei wordt i.v.m 2e Pinksterdag geen huisvuil op-
gehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil van de maandag-
wijk op dinsdag 21 mei opgehaald (inclusief gele zakkenroute).

Parkeerverordening 2013-1 en Parkeerbelastingverordening 
2013-1 (aangepaste toelichting)
In de vergadering van 16 april 2013 heeft de gemeenteraad van 
Zandvoort de Parkeerverordening 2013-1 en Parkeerbelastingver-
ordening 2013-1 vastgesteld. Deze verordeningen zijn in werking 
getreden op 10 mei 2013 en liggen ter inzage bij de Centrale 
Balie in het Raadhuis en staan op de website. De verordeningen 
betreffen soorten parkeervergunningen en parkeertarieven 
voor Zandvoort. De veranderingen gaan vooral over het gehan-
dicaptenparkeren.
 
Per 10 mei 2013 kunt u met een Gehandicaptenparkeerkaart de 
eerste twee uur gratis parkeren op alle parkeervakken in Zand-
voort. In het centrum geldt een maximale parkeerduur van twee 
uur. Buiten het centrum zult u na twee uur moeten betalen bij 
een parkeermeter of een parkeer- of bezoekersvergunning in uw 
auto moeten kunnen tonen. U bent verplicht uw aankomsttijd 
aan te geven met een parkeerschijf.
 
Bezitters van een Gereserveerde Gehandicapten Parkeerplaats 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donder -
dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

   U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiter-
aard kunt u ook een afspraak maken aan de balie of bij de re-
ceptie of per telefoon.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Zing mee met het Requiem van Fauré 
Het koor van de Agathakerk in Zandvoort heeft het initia-
tief genomen om het Requiem van Fauré uit te gaan voeren 
op 3 november 2013 in de Agathakerk in Zandvoort. Omdat 
dit zo een prachtig werk is, waarbij veel mensen zouden 
kunnen genieten van het meewerken aan deze fantasti-
sche muziek, heeft het koor besloten om hier een project 
van te maken. Wie graag zingt, en wellicht enige ervaring 
heeft, wordt van harte uitgenodigd om mee te doen. Alle 
stemmen zijn welkom!

Op 2 november is het Aller-
zielen in de katholieke kerk. 
Dit is een dag om de mensen 
te gedenken die van ons zijn 
heengegaan. Diverse cre-
matoria en begraafplaatsen 
spelen hierop in door ‘herin-
neringsconcerten’ te geven. 
In het crematorium of in de 
aula van de begraafplaats 
wordt muziek gemaakt en 
ruimte gegeven om de do-

den te herdenken. Dit is een 
mooi gebruik, waar velen 
troost in vinden. 

Muziek die uitstekend past 
bij het herdenken van onze 
overleden geliefden is het 
Requiem van Fauré. Gabriel 
Fauré componeerde het zelfs 
voor de uitvaart van zijn ei-
gen moeder. Overbekend is 
het Pie Jesu (voor sopraan-

solo) maar ook de rest van 
het Requiem is het beluiste-
ren meer dan waard, met on-
der andere ook een prachtige 
solo voor de bariton. Maar 
nog mooier is het om dit 
prachtige stuk, samen met 
de leden van het Agathakoor, 
zelf mee te zingen.

Aanmelden
Bij de uitvoering wordt ge-
werkt met professionele so-
listen. Sopraan Elise Keep en 
bariton Jan-Peter Versteege 
hebben al hun medewerking 
toegezegd. Ook zal er een 
orkest zijn om het geheel te 
begeleiden. De uitvoering 
vindt plaats op zondag 3 no-
vember 2013 om 17.00 uur 
in de Agathakerk. Als u als 
projectlid meezingt, wordt Gabriel Faure | Foto: PR

uitsluitend van u gevraagd 
de kosten van uw eigen par-
tituur te dragen (ca. € 5) 
en natuurlijk uw tomeloze 
inzet om van de uitvoering 
een succes te maken. De re-
petities worden gehouden in 
de Agathakerk, wekelijks op 
donderdagavond van 19.30 
tot 21.00 uur, te beginnen op 
22 augustus. Wellicht zullen 
er ook 1 of 2 zaterdagrepeti-
ties zijn. Via een website kunt 
u ook thuis uw eigen partij 
oefenen. Uiteraard wordt er 
bij de uitvoering veel publiek 
verwacht.

Denkt u, daar wil ik aan 
meedoen, geef u dan op 
bij Herma Bluijs, secretaris 
van het Agathakoor. E-mail: 
herma@nederlof.nl. Zij zal 

u op tijd waarschuwen als 
de repetities beginnen. Voor 
meer informatie kunt u bel-
len met Hedwig Jurrius, di-

rigent van het Agathakoor 
en tevens dirigent voor het 
Projectkoor Requiem Fauré, 
tel. 06-46577776.
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Wereldrecordpoging 'Battle of the Coast' bij 
watersportcentrum The Spot Porsche GT3 Benelux 

tijdens Pinksterraces

Louis v.d. Mije wint Martin Luther Visser-toernooi

Een aantal Amsterdamse vrienden heeft de ‘Skinnydip-
commissie’ opgericht. Deze commissie, die mede is ont-
staan om te helpen om de wereld te verbeteren, wil op 14 
juni aanstaande proberen het wereldrecord skinnydippen, 
naaktzwemmen, te verbreken. Dit alles zal gaan gebeuren 
op het naaktstrand in Zandvoort.

Het internationale Stand Up Paddle evenement ‘Battle of 
the Coast’ komt weer naar Zandvoort. Het tweedaagse 
evenement vindt vrijdag 17 mei in Haarlem en zaterdag 18 
mei in Zandvoort plaats.

Een aantal rijders uit de Porsche GT3 Benelux klasse kijken 
uit naar de Profile Tyrecenter Pinksterraces van komend 
weekend. Vooral Christiaan Frankenhout, die deed tijdens 
het eerste weekend van mei op het Belgische circuit van 
Spa-Francorchamps al goede zaken en komt als klasse-
mentsleider naar het Zandvoortse duinencircuit. 

Afgelopen weekend werd voor de 23e keer het Martin 
Luther Vissertoernooi in het gastvrije Café Bluys gehouden. 
Een in Zandvoort hooggewaardeerd biljarttoernooi waarbij 
uitsluitend 10-over-rood wordt gespeeld. Favoriet Louis v.d. 
Mije veroverde voor de 5e maal de felbegeerde beker.

“Het oude wereldrecord staat 
op 413 mensen. Dat kunnen 
wij beter!”, zegt een enthou-
siaste Dominique Gerrits, die 
aangeeft dat zij het verbreken 
van het wereldrecord doen 
namens de Haarstichting. 
“De Haarstichting zet zich in 
voor mensen met haaruitval, 
haarproblemen en haarziek-

Op zaterdag 18 mei aan-
staande zijn er diverse 
clinics in samenwerking 
met de Surfer Foundation 
Holland bij watersport-
centrum The Spot op het 
Zandvoortse strand. Tussen 
13.00 en 15.00 uur worden 
SUP clinics gegeven bij The 
Spot en om 14.00 uur geeft 
Maurice Leeser, directeur 
van het Watersportverbond, 
het startschot voor de 
Beachrace, waarvan de 
punten meetellen voor het 
Europese en Nederlandse 
SUP klassement. De intro-
ductie-clinics kosten tijdens 
het evenement € 25 p.p. en 
dat is inclusief het materiaal. 
Inschrijven kan via info@go-
tothespot.com.

Stand up paddle of SUP komt 
oorspronkelijk uit Hawaï. In 
de jaren zestig, in de tijd 
van de Beach Boys, wilde 
iedere Amerikaan leren sur-

Vrijdag en zaterdagavond 
werd er door circa 50 biljar-
ters keihard gestreden om 

Frankenhout heeft samen 
met Paul van Splunteren een 
race weten te winnen en is 
zelf als eerste over de streep 
gekomen in de derde race. 
Naast Frankenhout en Van 
Splunteren komen ook rij-
ders als Melroy Heemskerk 
en Jochen Habets in deze 
Challenge uit. Habets heeft 
de eerste race gewonnen op 
het circuit in de Belgische 
Ardennen, Heemskerk geldt 
als een geduchte tegen-
stander voor Frankenhout 
vanwege zijn ervaring met 
Formule wagens en hij 
heeft een aantal races ge-
reden in de Dutch GT. 

Naast de Porsches komen 
ook de Dutch Renault Clio 
Cup, de Formido Swift Cup 
en de Burando Production 
Open in actie tijdens het 
pinksterweekend. In de 
Clio Cup heeft Sebastiaan 
Bleekemolen laten zien dat 
hij uit het goede hout is 
gesneden. De Haarlemmer 
heeft een niet al te grote 
voorsprong op zijn ach-
tervolgers Marcel Dekker 
en teamgenoot Ronald 
Morien. Andere outsiders 
zijn Paul Harkema, Melvin 
de Groot en routinier 
Michael Bleekemolen. Voor 

ten door ze voor te lichten, 
te helpen en bij te staan. 
Een van onze commis-
sieleden heeft hier veel 
mee te maken gehad, 
toen hij op jonge leeftijd 
Alopecia Areata Totalis 
kreeg. Hierdoor verloor 
hij al zijn haar, tot zijn 
wenkbrauwen aan toe”, 
aldus Gerrits. De Haar-
stichting helpt om deze 
patiënten in contact te 
brengen met lotge-
noten, dermatologen, 
haartransplantatiekli-
nieken, professionele 

kappers, haarwerkspecialis-
ten, schoonheidsspecialisten 
en psychologen. 

De recordpoging is 14 juni 
om 17.00 uur bij strandpavil-
joen Paal 69. Inschrijven kan 
vooraf via de website www.
skinnydipwereldrecord.nl of 
op de dag zelf vanaf 15.00 
uur bij Paal 69. 

fen. Hawaïaanse surfleraren 
stonden destijds al op een 
SUP-board om de enorme 
hoeveelheid surfleerlingen 
in de golven in de gaten te 
houden. De SUP-boarder 
staat dus rechtop zijn board.

Op vrijdag 17 mei kunt u ook 
gaan kijken, of deelnemen, 
aan de Go Fast sprint races 
op het Spaarne in Haarlem. 
De deelnemers aan deze 
ludieke sprintraces komen 
onder andere uit Italië, 
Duitsland en Hawaï. Deze 
races starten om 18.00 uur 
en worden gevaren op het 
Spaarne.

Meer informatie over deze 
spannende watersport en 
het Battle of the Coast-
evenement, kunt u vinden 
op www.battleofthecoast.
nl. Tevens kunt u zich daar 
als deelnemer aan het een 
en ander aanmelden. 

een plaats in de finalerondes. 
Op zondag namen de beste 12 
biljarters uit de voorronden de 

de Swift Cup heeft David 
Verzijlbergen de beste pa-
pieren. Zijn concurrenten 
Alain Mossinkhoff, Stefan 
Beelen en Gerard de Nooij 
kunnen het hem knap las-
tig maken op Zandvoort. 
In de Burando Production 
Open gaat Kevin van der 
Slik in de BMW 120d aan 
de leiding. Van der Slik 
wordt achtervolgd door 
Cees de Haan met een Seat 
Léon Supercopa en Frank 
Wilschut met een BMW 
120d.

Verder komen een serie met 
Mazda RX5 en de Superkarts 
naar de Zandvoortse race-
piste en rijdt de nieuwe 
Formule Renault 1.6 klasse, 
die als opstap dient voor 
de Formule Renault 2.0. 
De Formule Renault 1.6 
werkt net als de zwaar-
dere 2.0 een Noord-
Europees Kampioenschap 
af. In dit kampioenschap 
is het Nederlandse Van 
Amersfoort raceteam ver-
tegenwoordigd met Larry 
ten Voorde. De Formule 
serie komt later dit jaar 
nog een keer terug tijdens 
de Finaleraces in oktober, 
waarbij dan ook de Formule 
Renault 2.0 is te zien.

Formule Renault | Foto: Archief Chris Schotanus

Louis van der Mije is winnen wel gewend

autosport

biljart - 10 OVER ROOD

strijd tegen elkaar op voor een 
plaats in de 1/4 finale. Willem 
van Es, Louis v.d. Mije, Fred Paap, 
Kees d’Hont, Mick Rosenboom 
en Jan Giesbergen wisten een 
eervolle plaats in de 1/2 finale 
te bereiken. Willem van Es 
werd daar echter uitgescha-
keld voor een plaats in de fi-
nale door Louis v.d. Mije, Fred 
Paap won van Kees d’Hont en 
Mick Rosenboom versloeg Jan 
Giesbergen.

In de finalepartijen waren 
Paap en V.d. Mije de derde 
finaledeelnemer Rosenboom 
duidelijk de baas waardoor de 
uiteindelijke finale tussen V.d. 
Mije en Paap de allerlaatste 
en beslissende wedstrijd 

werd. Geroutineerd nam V.d. 
Mije een flinke voorsprong 
van 9-4. Maar Paap bracht 
met een uitermate spannen-
de serie van 5 caramboles de 
stand op 9-9. Na een drietal 
beurten van beide spelers 
zonder punten wist uitein-
delijk V.d. Mije als eerste de 
winnende treffer te maken. 
Eigenaar Jan Lieberton van 
café Bluys feliciteerde sa-
men met wedstrijdleiders 
Rolf van der Moolen en Irma 
Beilschmidt de gelukkige 
winnaar en bedankte ieder-
een voor hun enthousiaste 
deelname. Een zeer gezellig 
toernooi waaraan de biljart 
minnende toeschouwers ui-
termate van hebben genoten.
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Koploper wint in Zandvoort van ZSC

Nipt verlies kost Oomstee 1 finaleplaats

Volley on the Beach toernooi

Hockeysters ZHC spelen gelijk
HAVAS 2, de koploper in de 1e klasse B van de veldhandbal-
competitie, was afgelopen zondag te sterk voor de hand-
baldames van ZSC. Een gehavend team, twee speelsters en 
coach Djurre Boukes waren afwezig, moest na een goede 
eerste helft alsnog buigen voor de ploeg uit Almere. Na 
een 8-9 ruststand bleef de teller steken bij 12-17.

De afgelopen vrijdagavond gespeelde halve finale in Haar-
lem heeft het 1e Oomstee team geen geluk gebracht. Met 
een score van 9-8 werd het team definitief uitgeschakeld 
door Hugo Bloemenshop, dat daarmee een plaats in de fi-
nale opeiste.

Een groepje studenten van de Hogeschool van Amsterdam 
organiseren op zaterdag 1 juni het sportevenement Vol-
ley on the Beach bij strandpaviljoen Safari Club (2) aan het 
zuidstrand. Het wordt een sportief en gezellig toernooi 
met als afsluiting een BBQ en feest op het strand.

De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) hebben 
afgelopen zondag op eigen veld met 2-2 gelijkgespeeld 
tegen het zesde elftal van Westerpark uit Amsterdam. In 
de allerlaatste minuut wisten de Amsterdamse dames de 
gelijkmaker te scoren.

Zoals gezegd verliep de eer-
ste helft voor Zandvoort erg 
goed. Veel break outs werden 
door de snelle Zandvoortse 
dames Romena Daniëls en 
Laura Koning verzilverd. 
Daardoor kon Zandvoort 
redelijk gemakkelijk in het 
spoor van HAVAS blijven. 

In het Haarlemse cafe ’t 
Hoekje in de Transvaalbuurt 
was het vrijdag erg druk 
met spelers en enthousi-
aste supporters. Op de twee 
driebanden tafels werden 
de spannende halve finale-
wedstrijden gespeeld tus-
sen Oomstee 1 en Hugo 
Bloemenshop en op de twee-
de tafel was er strijd tussen 
de Daltons en Yverda 1.

Oomstee speler Henk v.d. 
Linden startte zeer goed 
en wist de eerste wedstrijd 
tegen Rob van Kessel in 20 

Vorm samen met familie, 
vrienden en/of collega’s een 
team en ga de strijd aan om 

Dat de Amsterdammers 
net boven Zandvoort op de 
ranglijst staat, bleek meteen 
vanaf het eerste fluitsignaal 
van de prima leidende arbi-
ters. De strijd ging gelijk op; 
dan weer was de druk op 
het Zandvoortse doel, dan 
weer werd de doelvrouw van 
Amsterdam onder vuur ge-
nomen. Toch waren het de 
gasten die als eerste de plank 
wisten te vinden. In een on-
overzichtelijke situatie na een 
strafcorner was het raak, 0-1. 
Echter Zandvoort ging beslist 
niet bij de pakken neerzitten. 
ZHC ging door met het goede 
spel, wat vrij snel na de ope-

De tweede helft was van een 
ander niveau. Hoewel de gas-
ten zo snel mogelijk onder 
druk werden gezet, wisten 
ze toch regelmatig gebruik 
te maken van de gaten die 
daardoor in de Zandvoortse 
verdediging vielen. Met een 
zekere regelmaat konden zij 

beurten overtuigend beter 
en winnend af te sluiten. In 
de tweede partij eindigden 
beide spelers na de maxi-
mum 25 beurten op 9 resp. 
10 caramboles. Rob van Kessel 
pakte daarmee nog eens 2 
punten winst en v.d. Linden 
moest zijn tegenstander fe-
liciteren. Teamgenoot Jeroen 
v.d. Bos tegen Hugo Kaptein 
wist de eerste wedstrijd, na 
25 beurten, net nog met 2 
punten winst af te sluiten. In 
de tweede partij was Kaptein 
gewoon stukken sterker die 
in 14 beurten de maximale 

kampioen van 2013 te wor-
den. Vanaf 13.00 uur wordt er 
gezellig gestreden om de eer. 

ningstreffer werd beloond met 
de gelijkmaker. Na een schit-
terende pass van Marjolein 
Machielsen werd Julia Buchel 
in de cirkel gevonden die niet 
zelfzuchtig Ilja Noltee in stel-
ling bracht en die wist daar 
wel raad mee. Bij de tweede 
paal kon zij haar ploeg weer 
op gelijke hoogte brengen, 1-1.

In de tweede helft kwam 
Zandvoort op voorsprong. 
Opnieuw was het Noltee die 
de teller een nog prettigere 
aanblik gaf voor Zandvoort. 
Uit een strafcorner werd het 
door haar 2-1. In de allerlaats-
te minuut kwam Westerpark 

handbal

hun scorer aan het werk zet-
ten. Zandvoort begon slor-
diger te spelen en leed een 
aantal keren dom balverlies, 
hetgeen direct werd afge-
straft. Toch was woordvoer-
ster Martina Balk niet echt 
ontevreden. “Al met al vind 
ik dat we het netjes gedaan 
hebben, met een gehavend 
team tegen zo een sterke te-
genstander”, zei ze na afloop. 
Zondag 26 mei speelt ZSC 
om 11.05 uur de uitwedstrijd 
tegen Muiden 1, dat een 
plaats lager op de ranglijst 
staan dan Zandvoort.

winst mocht noteren. Ook 
Ton Hendriks was sterk in 
de eerste partij tegen Jan 
Drayer en won vrij gemak-
kelijk in slechts 15 beurten. 
Maar ook bij hem ging he-
laas in de tweede partij na 25 
spannende beurten de winst 
naar zijn tegenstander die 8 
prima caramboles produceer-
de. Eindstand 9-8. Jammer 
genoeg zijn daarmee ook de 
Zandvoortse kansen op een fi-
naleplaats definitief verkeken. 

Op de tweede tafel streden 
de Daltons tegen het team 
van Yverda 1. De eindstand 
werd 8-9 waarmee Yverda 1 
een plaats in de finale wist 
te realiseren. Bij Yverda 1 was 
Rob Bres de grote uitblinker 
die met twee overwinnin-
gen maar liefst 6 wedstrijd-
punten binnensleepte. Kees 
Zuidweg scoorde alleen in 
zijn eerste partij drie zeer 
belangrijke wedstrijdpunten. 
Teamgenoot Pierre de Meijer 
kwam deze avond helaas niet 
tot scoren tegen de succesvol-
le Daltonspeler Louis Weijers. 
Morgen, vrijdag 17 mei, is de 
finale van Yverda 1 tegen Hugo 
Bloemenshop. Deze wordt 
gespeeld in Café Westerhout, 
Wagenweg 134 in Haarlem, 
aanvang 17.00 uur.
 

Tijdens het toernooi speelt er 
een DJ die zorgt voor zomerse 
en sfeervolle muziek. Na het 
toernooi wordt de barbecue 
aangestoken en blijft de DJ 
draaien zodat tot middernacht 
de heupen kunnen worden los 
gegooid. 

Inschrijven kan tot 22 mei via 
de website: www.volleyonthe-
beach.nl. Wees er snel bij want 
er is plaats voor een beperkt 
aantal teams. Op de website 
staat ook alle informatie over 
het toernooi en de spelregels. 
Of neem contact op met Emy 
Gaarthuis via info@volleyont-
hebeach.nl of tel. 06-27979278.

echter alsnog langszij. Een 
geblesseerde speelster die 
constant rond de cirkel van 
Zandvoort bleef hangen, werd 
onverwachts aangespeeld. Zij 
had niet veel nodig om alleen 
en vrij voor de keeper de stand 
weer in evenwicht te brengen, 
2-2.

“Onze verdediging heeft abso-
luut klassenwerk geleverd en 
ook zijn wij Denise van Hoek 
dankbaar dat zij wilde keepen 
en dit goed heeft volbracht. 
Het spelen vanuit de verdedi-
ging naar voren ging ook goed 
bij ons, er werd goed gekeken, 
gespeeld en gecommuniceerd 
en ook daadwerkelijk nage-
dacht bij de acties. Een duide-
lijk ‘puntje’ van aandacht zijn 
echter wel de strafcorners, het 
is absoluut zonde dat wij van 
de 9 strafcorners die we mee-
kregen, er slechts één heb-
ben kunnen verzilveren, en 
dat nog na een rebound. Op 
deze manier laten we onnodig 
veel punten liggen”, was het 
commentaar van aanvoerster 
Nathalie Huisman na afloop.
Komende zondag wordt er in 
verband met Pinksteren niet 
gespeeld maar zondag 26 mei 
ontvangt ZHC het elfde team 
van Athena.
 

Maarten van Jaaren, Jeroen v.d. Bos, Ton Hendriks en Henk v.d. Linden

Phylicia Kok onderschept de bal

biljart - DRIEBANDEN

beachvolleybal

hockey 
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Nieuwe eigenaren
Stal de Naaldenhof 

SV Zandvoort handhaaft zich en is uitgespeeld

ZSC Softbalsters winnen met veel
overtuiging van RCH/Pinguïns

De Bentveldse Stal de Naaldenhof is vrij recent in andere 
handen overgegaan. Samen met haar partner zwaait Min-
ne de Boer nu de scepter en ze heeft grootse plannen met 
het bedrijf dat in een schitterende omgeving ligt.

Het seizoen van SV Zandvoort is afgelopen. Dat betekent 
dat de Zandvoortse voetballers geen nacompetitie hoeven 
te spelen om hun plaats in de 2e klasse A te behouden. In 
Zuidoost Beemster werd met 1-2 gewonnen van ZOB, dat 
al veilig was.

Vorige week woensdag hebben de softbalsters van ZSC 
korte metten gemaakt met het reserveteam van het 
Heemsteedse RCH/Pinguïns. Het team van coach Willy 
Balk won zoals het wilde, na vijf innings, met 10-3.

Minne heeft al eerder bij de 
Naaldenhof gewerkt, van 1999 
tot 2007. Sindsdien runde ze 
met haar partner een pen-
sionstal in Schagen, tot het 
duo recentelijk de Naaldenhof 
overnam van de vorige eige-
naar Pluis Lindeman. “We 
hebben grote plannen met 
de stal. Momenteel zijn we 
verschillende dingen aan het 
opknappen en volgend jaar 
gaan we een grote verbou-
wing uitvoeren. De oude bin-
nenstal gaat plat en er komt 
een heel nieuw verblijf voor de 
pony’s en de paarden”, zegt ze 
vol enthousiasme.

Aflopen donderdag organi-
seerde Stal de Naaldenhof 
‘Cross door het Bos’, een 
grote cross country rondom 

Een wedstrijd met de nodige 
spanning lag voor de selectie 
van trainer Pieter Keur in het 
verschiet: Zandvoort moest, 
om zeker te zijn, winnen ter-
wijl ZOB slechts de spreek-
woordelijke ‘sportieve plicht’ 
moest doen. Onze plaatsge-
noten waren tot in de tenen 
gemotiveerd en dat bleek 
vooral in de eerste helft. 

Veelal acteerden de Zand-

Gelijk bij de eerste slag-
vrouw van RCH werd de toon 
door Zandvoort gezet. Tally 
de Haak maakte een schit-
terende vangbal, ver in het 
veld. De andere ‘nullen’ kwa-
men uit de rest van het veld. 
Ondanks het harde werpen 
van de Heemsteedse pitcher 
kon Zandvoort de balk goed 
raken. ZSC kon al direct in 
de eerste inning een voor-
sprong van 4 punten nemen 
door hits van Martina Balk, 

de stal waarbij de natuurlijke 
hindernissen die het bos met 
zich meebrengt, inclusief een 
waterbak, prima werden uit-
gebuit. Het ligt in de lijn der 
verwachtingen dat dit een 
jaarlijks terugkerend evene-
ment zal gaan worden. Verder 
organiseert Stal de Naal den-
hof alle ‘normale’ evene-
menten die bij een manege 
behoren.

Uitslag van de ‘Cross door het 
Bos’, dat twee categorieën 
kende: Klasse 1: 1. Laura Harries 
met Kiki; 2. Minne van Oppen 
met Snooze en 3. Floris Bijvoet 
met Sproet.
Klasse 2: 1. Ludo Bijvoet met 
Campino; 2. Fieke Schram met 
Amely en 3. Lotte van Walsem 
met Naaldenhof’s Bisou.

voorters op de helft van de 
gastheren, maar in eerste in-
stantie konden zij niet echt 
gevaarlijk worden. Totdat de 
12e minuut aanbrak. Nigel 
Berg, die een crime voor 
zijn verdediger was, ging 
het strafschopgebied van 
ZOB binnen en zag Dylan 
Kreuger aan komen stormen 
vanaf de rechter flank. Een 
zuivere pass was genoeg om 
een van de ‘benjamins’ van 

Maura Renardel de Lavalette 
en 4 wijd voor Denise Luyt. 
Zij werden binnengeslagen 
door Wilma Valkestijn, die 
later zelfs scoorde op een 
doorgeschoten bal. Ook in 
de 3e inning kwamen er 
vier Zandvoortse dames 
over de thuisplaat en de 10 
Zandvoortse punten werden 
volgemaakt door zowel in 
de 4e als in de 5e inning nog 
een punt te scoren. “Wilma 
Valkestijn gooide weer eens 

paardensportvoetbal

softbal

het elftal de score te laten 
openen, 0-1. Een twintigtal 
minuten later was het weer 
raak voor Zandvoort. De 
druk op het doel van kee-
per Erik Slaaf werd almaar 
groter. Een hard schot van 
Zandvoort kwam precies 
voor de voeten van Kreuger 
die de keeper opnieuw de 
gang naar het net liet ma-
ken, 0-2. Een comfortabele 
stand die al vóór de rust op 
het scorebord stond. 

Er waren dus nog 45 minu-
ten te gaan, waarin de voor-
sprong verdedigd moest 
worden. ZOB kwam als een 
tergde stier uit de kleedka-
mer en Zandvoort moest 
steeds meer achteruit voet-
ballen. Het verschil met de 
eerste helft was duidelijk 
voor iedereen zichtbaar. Nu 
speelden de gastheren het 
grootste deel van de tijd op 
de helft van Zandvoort en 
moest er door onze plaats-
genoten stevig verdedigd 
worden. Dat lukte redelijk 
tot goed en het was dat 
Zandvoort-keeper Boy de 
Vet opnieuw in een glans-

uitstekend. De ballen die zij 
gooide konden de tegen-
standsters niet wegkrijgen. 
Ze gooide drie keer 3 slag en 
geen enkele keer 4 wijd”, zei 
een tevreden coach Balk na 
afloop. Het Zandvoortse veld 

adverteerders

Huisartsenpraktijk 
Nieuw Noord 

Kamer van Koophandel
La Bonbonnière 
Monuta Westerveld
Onel Window Dressings 
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pluspunt
Safari Club
Tand Prothese Zandvoort
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf
Wapen van Zandvoort
Woonstichting De Key 
Zorgbalans

Administratiekantoor 
K. Willemse

Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bad Zuid Zandvoort
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars 
Exprom
Haar
Hedi's International

‘Cross door het bos’ bij Stal de Naaldenhof

Dylan Kreuger (nr. 12) wordt op de huid gezeten

Pitch van Wilma Valkestijn

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de  
hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

rol kon groeien, anders 
was het heel anders afge-
lopen. Uiteindelijk werd de 
Zandvoortse goalie slechts 
een keer verslagen. Niet eens 
door een ZOB-speler maar 
door een ongelukkig kop-
bal van een van zijn eigen 
teamgenoten, 1-2. Er volgde 
een alles of niets offensief 
van de ZOB’ers dat tot het 
eindsignaal van de warrig 
optredende scheidsrechter 
duurde. Het was echter niet 
voldoende om de stand ge-
lijk te trekken en dat kwam 
Zandvoort goed uit want 
medekandidaat voor een 
plaats in de nacompetitie, 
won ook. In Monnickendam 
werd het 3-4 voor de Oost 
Zaankanters. 

Zandvoort is nu op de 8e 
plaats in de 2e klasse A ge-
eindigd. Ook de reserves 
van SV Zandvoort hebben 
zich weten te handhaven in 
de reserve 1e klasse A. Door 
met 2-3 in Monnickendam 
te winnen van het tweede 
elftal van de plaatselijke 
club, hoeven zij ook geen 
nacompetitie te spelen.

maakte vier fouten.

29 mei speelt ZSC de eerst-
volgende thuiswedstrijd. 
Om 19.30 uur zal de tegen-
stander het vierde team van 
Sparks Haarlem zijn.
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Zie onze advertentie op de achterpagina 

9e jaargang • week 22
30 mei 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

ProRail werkt zaterdag 1 juni 
en zondag 2 juni aan het spoor!

Gemeente Zandvoort

Liefhebbers van biologische producten hoeven nu niet het dorp meer uit, want sinds 
vorige week staat er elke donderdag van 10.00 tot 18.00 uur een biologische markt op 
het Raadhuisplein. Daar kun je onder andere groeten en fruit, allerlei soorten natuur-
zuiver brood, kaas, vruchtendranken, cosmetica en fair trade kleding van biologisch 
katoen kopen. Ook staat er iemand met Spaanse producten als tapas en tapenades. 

De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag het raads-
voorstel over de Horeca- en Retailvisie niet gepikt. Er 
was al de nodige deining in Zandvoort ontstaan en die 
werd feilloos door de raadsleden opgepakt. 

De raad kreeg een actuele 
visie op de detailhandel en 
de horeca in het centrum, de 
boulevards en het strand aan-
geboden, plus het voorstel 
om in te stemmen met maat-
regelen om deze gebieden te 
versterken. Een van de voor-
stellen die veel kwaad bloed 
zette, was het voorstel om 
de winkelstand in het laat-
ste deel van de Haltestraat, 
voorbij de Diaconiehuisstraat, 

Initiatiefneemster van deze 
biologische markt is Rianne 
van Hoorn, die met haar 
zoon en schoonzoon een 
broodkraam en een biologi-
sche supermarktkraam runt. 
Zij is heel enthousiast over 
de eerste keer dat de markt 
in Zandvoort stond, vorige 
week donderdag. “Wij had-
den het idee dat we vooral 
veel klandizie zouden heb-
ben van toeristen. Vooral 
Duitsers zijn heel erg bezig 
met natuurvoeding. Maar 
we kregen meteen al heel 
veel positieve reacties van 
de Zandvoorters, die lieten 
blijken blij te zijn met deze 
biologische markt. ‘Nou 
hoeven we niet meer naar 
Haarlem’, zo hoorden we re-
gelmatig.” 

te bevriezen en er in het hui-
dige bestemmingsplan een 
woonfunctie van de maken. 

Ook zes insprekers waren 
hogelijk verbaasd over dit 
voortel waardoor wethouder 
Belinda Göransson genood-
zaakt was aan het einde van 
de vergadering het voorstel 
terug te trekken voor meer 
overleg in het college en met 
betrokkenen.

Het succes van biologi-
sche markten is volgens 
mevrouw Van Hoorn de 
behoefte van mensen om 
gezonder te leven en om 
mee te helpen aan een be-
tere aarde. “Allergie is voor 
veel mensen ook een reden 
om over te stappen naar 
biologisch voedsel. Zo is er 
veel vraag naar zuurdesem 
brood, dat wij onder andere 
verkopen. Ik maak ter plekke 
een soort biologische sushi 
van o.a. zeewier, Japanse 
rijst, groentes en tempeh 
(plantaardige eiwitproduc-
ten). Mensen aarzelen nog 
om het te kopen, maar dat 
komt voornamelijk omdat 
ze het niet kennen. Verder 
verkopen we in onze biologi-
sche supermarkt o.a. granen, 

Zandvoorters blij met 
komst van Biologische Markt

Horeca- en Retailvisie
wordt niet gepikt 

'Maak er een woonwijk van'

Wethouder Belinda Göransson en centrummanager Gert van Kuijk bezoeken de biologische markt

Ondernemers
Haltestraat furieus

‘De plaatselijke slager 
maakte gehakt  

van de wethouder’

De Mannetjes

peulvruchten, zaden, vruch-
tensappen en biologisch 
broodbeleg.” 

Voordat de biologische 
markt er kwam is er con-
tact geweest met diverse 
Zandvoortse winkeliers, 
zoals bakkers en groente-
boeren. Van Hoorn: “Je zou 
verwachten dat ze de con-
currentie van ons niet leuk 
zouden vinden, maar niets 
is minder waar; ze vinden 
het prima dat wij er staan.” 
De biologisch markt blijft in 
principe t/m eind septem-
ber in Zandvoort. Mocht het 
echter een succes zijn, dan 
wordt overwogen er mee 
door te gaan, eventueel als 
aanvulling op de ‘gewone’ 
woensdagmarkt. 

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

“Jeloi,
zaterdag 15 juni

is het weer ouderwets 
haringhappen!

En ‘de Bonnies’ zitten 
10 jaar in Thalassa, 

dus … 
is het dubbel feest!”

7 9Actueel Actueel Historie Sport
Zeepkisten
racen over
racebaan

Zelfstandigen
bijeen op
ZZP avond

Radiozender
ZFM al 23 jaar
een begrip

Wielrenners
razen 24 uur
over circuit

20 23
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Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

mei/juni
-
-
-
-
-

00.55
02.00
02.49

03.35
04.26
04.31
06.35
07.56
08.56
09.54
1 1 . 1 6

08.05
09.09
10.20
1 1 . 2 5
12.36
13.40
14.29
1 5 . 1 9

1 6 .1 0
1 7 . 1 0
18.30
19.34
20.46
2 1 . 4 5
22.40
2 3 . 1 5

20.45
21 . 45
22.45
23.49

-
-
-
-

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.

Caesar salade met spek, kip en ei
of

Zalm bonbon gevuld met Hollandse garnalen
❖

Ossenhaasmedaillons met 
champignonroomsaus

of
Kabeljauwfilet met mosterdsaus

❖

Aardbeien verrassing 

waterstanden

30
31
1
2
3
4
5
6

familieberichten

Voor het verzorgen van uw uitvaart  
in Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend informatiegesprek mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67 - 2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278

Omdat wij u begrijpen

Westerveld

Telefoon: 023 - 562 70 10
(24 uur per dag, ook in het 
weekend)

Monuta Westerveld
Fortweg 2, Hoofddorp
info@monutawesterveld.nl
www.monutawesterveld.nl

Ook als u niet bij ons 
verzekerd bent. 

Wij zijn er voor u als 
u ons nodig heeft.
Monuta Westerveld is altijd 
bereikbaar; voor, tijdens en na  
de uitvaart.

  
  Herinner mij,    
  maar niet in sombere dagen.  
  Herinner mij, in de stralende zon,
  hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Verdrietig over het verlies, maar dankbaar voor al haar 
liefde welke zij heeft gegeven, delen wij mede dat is in-
geslapen mijn lieve vrouw, onze moeder, allerliefste oma 
en mijn zus

Ineke Verbeek - Ernst
Inge

* 24 augustus 1937            † 25 mei 2013

       
   Hans Verbeek   
   Hans-Peter †   
   Caroline en Dennet  
      Jessey    
        Joshua    
   Robert Jan en Sheri Ernst  
    

Fahrenheitstraat 11f
2041 CG Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

dankbetuigingen
I cried when you passed away
I still cry today
Although I loved you dearly
I could n’t make you stay
A golden heart stopped beating
God broke my heart to prove to me
that he only takes the best

In weiter Ferne, so nah

Het is voor ons onmogelijk een ieder persoonlijk te bedanken
voor de overweldigende belangstelling die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van onze zoon en broer

REMCO DE ROODE

Elk deed dit op zijn eigen manier in de vorm van woorden, 
kaarten, brieven, praktische hulp, luisterend oor, 
berichtjes, telefoontjes en bloemen.
Wij zijn u daar ontzettend dankbaar voor.

Het heeft ons goed gedaan te merken dat Remco zo  
geliefd was, de leegte blijft, maar het geeft ons moed  
om verder te gaan.

Emmy, Jacques en Mirthe

Lieve mensen, 

Bedankt voor de lieve woorden, 
bloemen en kaarten na het overlijden 
van onze Jeannette

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

SpotlightS
hieperdepiep 
hoera!

dikke kus thea, daniëlle en mireille

RIK 50 JAAR

Hoera!
Japie Thai 

50 Jaar!
Zaterdag 1 juni
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column

“Eindelijk, de zon!”, kopt de 
Telegraaf. Daarbij een foto 
van een man die op het strand 
van Scheveningen achter een 
windscherm ligt en verdacht 
veel op Hans Breukhoven lijkt. 
Als het Hans is, geef ik hem 
geen ongelijk. Want hoewel 
de Free Record Shop failliet is, 
heeft de zon geen boodschap 
aan de recessie. En op deze 
prachtige maandag straalt de 
koperen ploert als nooit tevo-
ren. Schone schijn natuurlijk. 
Want de zon straalt altijd. Het 
zijn de wolken die roet in het 
eten gooien.
En wat doe je als die zon ein-
delijk doorbreekt en je woont 
in Zandvoort? Dan bel je van-
uit de auto je vrouw en vraag 
je: “Zullen we een hapje gaan 
eten aan het strand?”
Ik rijd op de Zandvoortselaan 
als ik op de radio een dame 
van het Nibud hoor vertellen 
dat als ouders geld lenen aan 
hun kinderen ze rente moe-
ten vragen. Dat zal ze leren in 
tijden van recessie!
Een half uur later zit ik met 
vrouw en kind bij Storm of-
tewel strandpaviljoen 8 aan 
de Boulevard Paulus Loot. 
Even een bewuste keuze ook, 
zeker na afgelopen weekend, 
waarin wereldwijd miljoenen 
mensen terecht op de been 
waren om te demonstreren 
tegen de Amerikaanse multi-
national Monsanto, die in ge-
netische gewassen grossiert. 
Op de heerlijke kaart van 
Storm (met onder andere een 
vegetarische Stormburger 
en een groenten Tandoori) 
staat dat ze zoveel mogelijk 
gebruik maken van biologi-
sche, ‘fair trade’ en duurzame 
producten. Mooi is dat.
De zon weerspiegelt in de 
Noordzee, de kleine speelt 
in het zand, het lijkt wel of 
alle regenachtige, koude da-
gen niet hebben bestaan. 
Bij vertrek mag dochterlief 
een greep uit de Storm-
snoeppot nemen. Het 
wordt een zakje Haribo 
en een mini-fruitella. 
Wel lenen en terugge-
ven met een extra lolly. 
Nibud-rente. M

ic
k 

Bo
sk

am
p

Storm

Sociaal Zandvoort 
stapt uit de coalitie

Naar aanleiding van het besluit dat de Zandvoortse ge-
meenteraad genomen heeft over de WMO, heeft Sociaal 
Zandvoort besloten om uit de coalitie met de VVD, PVDA en 
het CDA te stappen. Partijvoorzitter Willem Paap laat weten 
niets anders te kunnen doen dan zijn partij terug te trekken.

Het voorstel over het laatste deel van de Haltestraat zette vooral bij de ondernemers in dat 
deel veel kwaad bloed. Velen hebben al jaren daar hun bedrijf en zouden het met deze visie 
aan de hand hun bedrijf als bedrijf niet meer kunnen verkopen. In feite is zo een bedrijf de 
oudedag voorziening van de ondernemer die daar hard voor heeft moeten werken.

“Als wij dit niet doen, dan 
verloochenen wij onze par-
tij en daar zitten we niet op 
te wachten. 700 tot 800 in-
woners zijn de dupe van de 
bezuinigingsmaatregelen 
die in onze ogen veel te ver 
gaan. Wij hebben het hier 
over mensen, niet over ap-
pels en peren”, is Paap van 
mening. Ook de wijze van 
uitvoering stuit Sociaal 
Zandvoort tegen de borst. 
De mensen kregen niet 
meer dan een brief met de 

kille boodschap: “U wordt 
gekort met twee uur huis-
houdelijk hulp”. De voorzit-
ter van SZ noemt het natte 
vingerwerk. “Verder hebben 
wij goed samen gewerkt in 
de coalitie. Als kleine partij 
hebben wij veel bereikt voor 
onze inwoners. Wij hebben 
wel aangegeven dat wij in 
de oppositie constructief 
mee blijven denken, wat 
goed voor Zandvoort is zul-
len wij omarmen, wat niet 
goed is niet”, sluit Paap af.

(advertentie)

“Jeloi,
Thalassa steunt 

KiKa. 
De opbrengst van 
de kaartverkoop
gaat dan ook in 
z’n geheel naar 
dit goede doel”.

1	 Jutters	Kofferbakmarkt	-	Gasthuisplein, 
 10.00-16.00 uur

1	 Click	Festival	-	Dance festival op Circuit Park Zandvoort,
 13.00-23.00 uur

2	 Voorjaarsmarkt	-	Grote markt door het centrum, 
 10.00-17.00 uur

4	 Bingomiddag	-	Seniorenvereniging Zandvoort, 
 theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

4-7	 Wandelvierdaagse	-	Start bij Oranje Nassauschool, 
 18.30 - 19.00 uur

7	 Zing	in	Zandvoort	-	Meezingfestival voor iedereen. 
 Kerkplein, 19.30-22.00 uur 

Iedere	donderdag:
Biologische	markt	-	Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur

Iedere	vrijdag:
Creamarkt	Center	Parcs	- Market Dome Center Parcs, 
18.00-22.00 uur

^ juni	_ juni a	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
30 mei t/m 06 juni

DE CrOODS (3D / NL)
Za-ZO-WO om 13.30 uur 

JUraSSIC ParK (3D)
Za-ZO-WO om 15.30 uur

LEVE BOErENLIEFDE   * LaDIES NIGHT *VrIJDaG om 19.30 uur

LEVE BOErENLIEFDE
DO, Za, ZO, DI om 19.00 uur

FaST & FUrIOUS 6
DO, Za, ZO, DI, WO om 21.30 uur

Cinema nostalgie:
rOYaL WEDDING - Met Fred astaire
DI om 13.30 uur

Filmclub:
HITCHCOCK - Met anthony Hopkins & Helen Mirren
WO om 19.30 uur 

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

Evenementenagenda

de ladderwagen komt wat later

cartoon - Hans van Pelt

Slager Kees Vreeburg ver-
woordde zijn standpunt als 
volgt: “Ik zit meer dan 50 
jaar in de Haltestraat en krijg 
nu door de gemeente een 
dolk in mijn rug gestoken. 
Gesprekken worden niet ge-
voerd met de ondernemers die 
met ‘uitzetting’ te maken heb-
ben. 40 ondernemers worden 
gewoon weggegooid. Ik snapt 
dit niet en de visie nog minder. 
Ik hoop dat de raad tot bezin-
ning komt en geen medewer-
king aan dit beleid geeft. Dit 
plan brokkelt nog meer af 
aan Zandvoort.” Zijn opmer-
kingen kregen een ongebrui-
kelijk applaus van de volle 
publieke tribune. Ook Arlan 
Berg, voorzitter van de venters 
en standplaatshouders, was 
duidelijk: “Voorgesteld wordt 
om de venters op het strand 
te verminderen. De Zeestraat, 
de Thorbeckestraat en tweede 
deel van de Haltestraat wor-
den bevroren en voor een 
aantal gevallen zal dit ge-
dwongen worden. Wat is dit 
voor onzin. Hoe verzin je dit?”

Michel Demmers (GBZ) vindt 
het plan grote onzin: “Een vi-
sie op 30 jaar is totaal bela-
chelijk. Het is een dom plan en 
kwalitatief slecht. Ik ben pas 
tevreden als u dit in de prul-
lenbak gooit.” De overige com-
mentaren van de raadsleden 
logen er ook niet om. Uschi 
Rietkerk (PvdA): “Er wordt 
gerekend naar 2030. Wij wil-
len dat niet en verzoeken de 
wethouder om de visie terug 
te trekken. Niet meenemen 
dus naar de besluitvorming 
komende week.” Gijs de Roode 
(CDA) deelt haar mening om 
het voorstel terug te trekken. 
Hij ziet hier een rol voor de 
centrummanager. “Wij willen 
het niet voor besluitvorming 
aanbieden”, zei de christen-
democraat. Carl Simons (OPZ) 
miste een Nota van Inspraak 
want hij wil niet dat onder-
nemers hiermee overvallen 
worden. Cees van Deursen 
(GL): “Er was al geen draagvlak 
in de Middenboulevard en 
met dit plan is het hetzelfde 
liedje.  De betrokkenen zijn er 

niet bij betrokken geweest en 
opnieuw is er dus geen draag-
vlak. Dat de visie teruggetrok-
ken moet worden, is duidelijk.” 
Zelfs Wilfred Tates (VVD), par-
tijgenoot van Göransson, viel 
haar af. 

De wethouder vroeg zich in 
haar antwoord af hoe er met 
de diverse belangenvereni-
gingen overlegd moet wor-
den over de toekomst van 
Zandvoort. “Als je kijkt hoe 
dit leeft, dan had ik het van 
deze kant op deze manier 
niet verwacht. 20 onderne-
mers waren aanwezig bij een 
voorlichtingsavond, echter in 
het centrum zijn meer dan 150 
ondernemers. Waar waren die 
dan? Daar moet dus nu mee 
worden overlegd. Ik heb niet 
de intentie om met iedereen 
apart in gesprek te gaan. Ik 
neem het stuk terug en ga in 
gesprek met de ondernemers 
en de pandeneigenaren”, zei 
zij. Het stuk is voor nu van 
tafel maar wordt uiteraard 
vervolgt.

vervolg - pagina 1 - Horeca- en Retailvisie wordt niet gepikt 
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 Daghap:
wegens succes verlengd 

Gamba’s à la  
met salade en friet

!! € 7,50 !!
Tel. 023 - 57 175 80

burgerlijke stand
19 mei - 25 mei 2013

Geboren:
Chelsea, dochter van: van der Wal, Paul en: Kolijn, Dee Dee
Jula Guusje, dochter van: Jansen, Roger Ricardo en: Bakker, 
Ingmar
Queena Xia, dochter van: Meng, Xiankun en: Qui, Fangyuan
Pepijn Matheo, zoon van: Franssen, Gerrit Hendrik en: Laan, 
Barbara Nicoletta
Keanu Andy, zoon van: Brem, Jan Roeland en: Hijmans, Nike 
Selena

Gehuwd:
Wobma Aldo Raymond en: Vreeburg, Lidia

Overleden:
Slagveld, geb. Kerkman, geb. 1921

Protestantse gem. Zandvoort 
10.00 uur Dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha 
10.30 uur pastoor M. Wagemaker
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor D. Duijves

Evangelische Gemeente - www.gebedzandvoort.nl
"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl
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colofon

The Livingroom  |  Zeestraat 24  |  023-7433305
facebook.com/thelivingroomzv  
Openingstijden: ZO + MA 11.00-20.00 uur
 DI t/m ZA 10.00-01.00 uur

Maandag t/m vrijdag 
Dagelijks wisselend 
Dagmenu  € 7,50
+ soep  € 2,50
+ dessert € 1,50 +

Drie gangen  € 11,50  € 9,-

Elke zaterdag lounge/house 
met 3 DJ’s

ELkE vrIJDAg LIvE MuZIEk

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8 | Tel. 5712252 
info@grandcafexl.nl

Heeft u onze 
nieuwe menukaart

al uitgeprobeerd?

Drie gangen keuzemenu 
voor slechts € 22,95

Tot snel in Grand café XL!

Grand Cafe   X L Zaterdag inschrijven voor
Timmerdorp Zandvoort

Zandvoortse ondernemers 
voor kerstmarkt gezocht

De tweede editie van het Timmerdorp Zandvoort zal dit 
jaar opnieuw plaats gaan vinden in de laatste week van 
de zomervakantie. Van dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 au-
gustus zijn 150 kinderen welkom om 4 dagen lang te tim-
meren alsof het een lieve lust is.

Misschien wat vreemd met de zomer nog voor de deur, 
maar de voorbereidingen voor een kerstmarkt zijn al in 
volle gang. Centrummanager Gert van Kuijk is op zoek 
naar ondernemers die deel willen nemen aan een klein-
schalige kerstmarkt die georganiseerd gaat worden rond-
om de opening van de kunstijsbaan op het Raadhuisplein.

De inschrijving van dit 
tweede Timmerdorp gaat 
komende zaterdag plaats-
vinden van 10.00 tot 14.00 
uur bij Beach Club Tien. Er is 
dit jaar plaats voor 50 kin-
deren meer dan vorig jaar, 
maar als je te laat bent is 
het helaas pindakaas! Dus: 
ben je tussen de 8 en 12 jaar 

oud en heb je zin om 4 da-
gen lang te timmeren, vrien-
den te maken en hutten te 
bouwen, zorg dan dat je er-
bij bent op 1 juni! Inschrijven 
kan alleen per 4 dagen, de 
kosten voor deelname be-
dragen € 25. De organisatie 
vraagt om gepast geld bij de 
inschrijving.

“Volgens mij is dat een unie-
ke kans om de winkels extra 
te promoten. Het is wel de 
bedoeling dat er alleen maar 
‘kerstachtige’ zaken verkocht 
gaan worden. De kosten voor 
een kraam zullen beperkt 
zijn en wij zullen voor een 
gedeeltelijke aankleding pro-
beren te zorgen”, zegt hij. Er 
wordt gestreefd om in eer-
ste instantie voor een markt 
te zorgen met maximaal 29 
kramen. Echter als er bin-
nen Zandvoort niet genoeg 

In augustus kan er weer getimmerd worden

animo is om een kraam te 
huren, wil de organisator, die 
ook de mega jaarmarkten in 
Zandvoort organiseerd, van 
buiten Zandvoort onderne-
mers gaan aantrekken. “Dat 
willen we echter zoveel mo-
gelijk voorkomen, daarom 
geven wij de Zandvoortse 
ondernemers als eerste 
een kans”, aldus Van Kuijk. 
Aanmelden kunt u zich via 
c e nt r u m m a n a g e r za n d -
voort@hotmail.com of tel. 
06-24530167.
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

seerde, is aangeslagen. Er 
werden zes Meibockbieren 
geserveerd, die allemaal 
goed werden ontvangen, met 
een lichte voorkeur voor het 
Texels bier. Ook het speen-
varken van het spit vond 
gretig aftrek. Hoewel er niet 
heel veel bezoekers waren, 
de organisatie had er meer 
verwacht, was de algehele 
trend toch positief. Het weer 
werkte niet echt mee met 
een temperatuur van minder 
dan 10°C, waardoor toch veel 
potentiële bezoekers zich 
niet lieten zien. Naar ver-
wachting wordt ook volgend 
jaar een Meibockfestival 
georganiseerd wordt maar 
in oktober volgt eerst een 
Herfstbockfestival.

Uit volle borst!

Tijdens het Museumpodium 
van afgelopen zaterdag 
werd er uit volle borst mee-
gezongen. Het Gemengd 
Zandvoorts Koper Ensemble 
met accordeonist Gerard 
bracht hun nieuwste reper-
toire ten gehore in de grote 
tentoonstellingszaal van 
het Zandvoorts Museum. 
Uiteraard werden vooral 
Oudhollandse bekende 
meezingers uit de categorie 
levensliederen gezongen, 
zoals ‘De Clown’, ‘Tulpen uit 
Amsterdam’ en ‘Daar in dat 
kleine café aan de haven’. En 
natuurlijk werd ook het num-
mer ‘Zandvoort ik wil je wel 
bekennen…’ gezongen, een 
eerbetoon aan voormalig 
dorpsomroeper Klaas Koper 
en zijn geliefde dorp aan 
zee. Toeristen uit Arnhem en 
Hardenberg wisten niet wat 
ze meemaakten en hadden 
de middag van hun leven. We 
kijken uit naar een volgend 
optreden van dit gezellige 
gezelschap. 

Grote oefening
De Vrijwillige Bloemen daalse 
Red dings brigade bestaat op 
15 juni 2013 negentig jaar. 
Vanwege dit jubileum wor-
den dit jaar een aantal eve-
nementen georganiseerd. 
Een daarvan is een grote 
oefening op en voor de kust 
van Bloemendaal komende 
zondag 1 juni. Meerdere par-
tijen doen daar aan mee, 
zoals de KNRM stations en 
de Reddingsbrigades van 
Zandvoort tot aan Wijk aan 
zee. Een grootschalige oefe-
ning als deze draagt bij aan 
de goede samenwerking bij 
calamiteiten, zo is in het re-
cente verleden al gebleken. 

Felicitaties voor  
uitvaartverzorger 

Monuta Westerveld heeft het 
afgelopen jaar een gemid-
delde beoordeling van een 
8,6 van haar klanten gekre-
gen. Speciaal voor deze hoge 
klantwaardering werd de uit-
vaartverzorger uit Hoofddorp, 
die ook in Zandvoort actief 
is, in het zonnetje gezet. “Wij 
vinden het heel belangrijk 
dat nabestaanden een goed 
gevoel overhouden aan het 
afscheid van een dierbare. 
Het is heel fijn om te zien dat 
onze dienstverlening goed 
gewaardeerd wordt door 
onze klanten, want daar doen 
wij het tenslotte voor”, aldus 
Simon Westerveld, franchise-
nemer van Monuta.

Glazen Huis 2014 
Het Glazen Huis, waar van-
daan rond Kerstmis de actie 
Serious Request wordt uitge-
zonden, staat volgend jaar op 
de Grote Markt in Haarlem. 
Dat betekent voor de 
Zandvoortse liefhebbers dat 
ze lekker dicht bij huis kun-

Klein Chemisch Afval mag niet in de vuilnisbak en mag evenmin bij 
het grofvuil worden aangeboden. Het kan gewoon worden ingele-
verd bij winkeliers met een KCA container, elke woensdagmiddag 
bij de Remise, Kamerlingh Onnesstraat 20 en periodiek op zaterdag bij de chemokar 
die bij halteplaatsen komt.

Zaterdag 1 juni a.s. staat deze wagen weer bij de volgende haltes:
Dirk van den Broek van 09.00 tot 10.00 uur; 
Vomar / Pluspunt van 10.10 uur tot 11.00 uur 
Tolweg, hoek Vondellaan, bij de glas- en papierbakken van 11.10 tot 12.00 uur.
Kijk voor verdere informatie op de afvalkalender of op de gemeentelijke website 

ZANDVOORT SCHOON!? 
= chemisch afval altijd apart

nen meegenieten. Haarlem 
was met Weert en Heerlen 
in de race om de standplaats 
te mogen aanwijzen. Dit 
jaar staat het Glazen Huis in 
Leeuwarden.

Jutterskofferbakmarkt 

Leuke spulletjes verkopen di-
rect uit uw kofferbak. Dat kan 
komende zaterdag 1 juni tus-
sen 10.00 en 18.00 uur op het 
Gasthuisplein. De succesvolle 
kofferbakverkoop van vorig 
jaar wordt dit jaar herhaald 
op 1 juni en op 17 augustus 
plaats. Ook dit jaar wordt 
voor de opbrengst een goed 
doel gekozen en zal aan het 
einde de mogelijkheid zijn 
om overgebleven kleding en 
spullen te schenken aan een 
buitenlands project. Wilt u 
ook uw spullen verkopen op 
deze Jutterkofferbak markt 
dan kunt u voor € 10 een plek 
reserveren via www.onair-
events.nl of tel. 06-19427070. 

Maand van het 
Spannende Boek
Lees je graag literaire thrillers, 
detectives, spionageromans 
of psychologische thrillers? 
De hele maand juni staat in 
het teken van ‘het Spannende 
Boek’. Leden van de biblio-
theek kunnen in deze maand 
gebruik maken van een spe-
ciale service. Laat Bibliotheek 
Zandvoort een pakket van 5 
spannende boeken voor je sa-
menstellen en laat je verras-
sen. Leden kunnen zich vanaf 
31 mei aanmelden via www.
bibliotheekzuidkennemer-
land.nl. 

Meibockfestival 
Het eerste Meibockfestival in 
Zandvoort, dat het Wapen van 
Zandvoort afgelopen weekend 
op het Gasthuisplein organi-

Wethouder laaiend op ProRail

Bezichtig bouwlocatie LDC
tijdens Dag van de Bouw

ProRail, de onderhoudsmaatschappij van het Nederlandse 
spoorwegennet, heeft op twee weekenden, de eerste het 
komende weekend al, onderhoudswerkzaamheden ge-
pland aan het spoor. Hierdoor zal er tussen Zandvoort en 
het achterland tijdelijk geen treinverbinding mogelijk zijn. 
Wethouder Andor Sandbergen is werkelijk woest en vindt 
dat Zandvoort gedupeerd wordt.

Komende zaterdag, 1 juni, is de landelijke Nieuwbouwdag 
en de Dag van de Bouw. Gebieds- en vastgoedontwikke-
laar AM, ontwikkelaar van het LDC, gaat woonconsumen-
ten deze dag voorlichting geven over de redenen waarom 
dit het beste moment is te kiezen voor een nieuwbouw-
koopwoning.

De Zandvoortse wethouder 
van onder andere lokaal en bo-
venlokaal Vervoer stelt zich op 
het standpunt dat Zandvoort 
een toeristenplaats is en dat 
de treinverbinding, de enige 
in Nederland die direct aan de 
kust eindigt, van wezenlijk be-
lang is. Sandbergen heeft op 
hoge poten contact gezocht 

Volgens de ontwikkelaar zijn 
er meerdere marktfactoren 
die op dit moment gunstig 
zijn, zoals de historisch lage 
hypotheekrente, de uiterst 
gunstige prijs-/kwaliteitver-
houding door de gedaalde 
woningprijzen, de keuzevrij-
heid, de energiezuinigheid 
en het gegeven dat kopen op 
termijn aanmerkelijk goed-
koper is dan huren.
 
Het Louis Davids Carré 
(LDC) is tijdens de landelijke 

met ProRail en heeft afspra-
ken kunnen maken. Die hou-
den de twee weekenden in dit 
hoogseizoen niet tegen maar 
ProRail zal in de toekomst 
toch terdege rekening moeten 
houden met de belangen van 
Zandvoort. Voorlopig worden 
de passagiers, in beide week-
enden, richting Zandvoort 

Nieuwbouwdag, die gelijk 
valt met de Dag van de Bouw, 
geopend. Belangstellenden 
kunnen zaterdag 1 juni van 
10.00 tot 16.00 uur de bouw-
plaats bezoeken. Adviseurs 
van AM en specialisten van 
de betrokken makelaars-
kantoren zijn aanwezig om 
voorlichting te geven over 
de keuze voor een nieuw-
bouwkoopwoning. Op www.
louisdavidscarre-wonen.nl is 
meer informatie te vinden 
over het project.

vanaf station Haarlem en te-
rug met bussen vervoerd. 

ProRail werkt aan de bereik-
baarheid van Nederland door 
te zorgen voor een optimaal 
spoornetwerk. Ze verdelen de 
ruimte op het spoor, regelen 
alle treinverkeer, bouwen en 
beheren stations en leggen 
nieuw spoor aan. Ze onder-
houden bestaand materieel 
zoals spoor, wissels, seinen en 
overwegen. Maar een dege-
lijke planning, die vaak lang 
van tevoren moet worden 
gemaakt en die voor plaatsen 
van significant belang kan zijn, 
valt blijkbaar niet te maken. 

(advertentie)

“Jeloi,
Het wordt een 

fantastische happening, 
dat kun je wel 

aan ‘de Bonnies’ 
overlaten!

Mis het niet!!”

Gemeente Zandvoort
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www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

WIJ ZIJN vRIJDAgS vAN 9.00 - tOt 21.00 uuR gEOPEND!

ZOmER hIt 2013
NIEuW bIJ hAAR 
uIt AmERIKA 
OvERgEWAAID 
FAShION FEAthERS 

Nu mEt vAStE PRIJS 
EN ActIE 
1 FEAthER KOSt € 6

ActIE 4 + 1 gRAtIS !! 

PRIJZEN ZIJN INcl. INZEttEN EN 1 x RESEt gRAtIS 
DAARNA € 1,50 PER FEAthER

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

Een heerlijk aardbeien vlaaitje
van € 2,45 voor € 2,20

Onze moorkop 
van € 1,95 voor € 1,65

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Kostverlorenstraat 121, 2042 PE  Zandvoort
tel: 023 57 168 41
info@notarissenzandvoort.nl
www.notarissenzandvoort.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

Ze komen eraan!!!
De Hollandse Nieuwe 

Zaterdag 15 juni Haringhappen bij Thalassa
Mis het niet!!!

Vanaf 14.00 uur is het feest! Dan kunt u genieten van verschillende  
shantykoren, een heuse troubadour, een bekend jazzcombo en een groot 

draaiorgel op het terras. Maar er staat nog veel meer op het programma! Zo 
wordt de vis rond 15.00 uur op spectaculaire wijze aan land gebracht.  

En daarna is het Haringhappen! Ook voor de kinderen valt er genoeg te  
beleven. De hoofdrol bij deze happening is niet alleen weggelegd voor 

verse vis uit de Noordzee, maar ook voor KiKa.  
Kaarten zijn vanaf 31 mei verkrijgbaar bij strandpaviljoen Thalassa.  

De opbrengst van de kaartverkoop gaat in zijn geheel naar dit goede doel. 
Ze kosten € 5,- per stuk en hiermee koopt u een bouwsteen voor 

het Prinses Máxima Centrum.

“Hoort, zegt ’t voort!”
Strandpaviljoen 18, Thalassa

www.thalassa18.nl

Groot assortiment 
zomerplanten

Kruiden
Bemesting

Vaste planten 
en Hangpotten

Van Stolbergweg 1 - tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum



Zandvoortse Courant • nummer 22 • 30 mei 2013

7

Zeepkistenrace op Circuit Park Zandvoort

Twee ongelukken in 12 uur

De zeepkistenrace die afgelopen zondag na afwezigheid 
van een jaar weer werd georganiseerd, heeft niet de gezel-
ligheid gekregen die dit evenement de voorgaande edities 
heeft gekend. Op een winderig en koud Circuit Park Zand-
voort verschenen 38 deelnemers, verdeeld over een drie-
tal categorieën, aan de start. Een kleine 150 toeschouwers 
sloegen, ondanks de kou, de prestaties gade.

Afgelopen zaterdag zijn er binnen 12 uur twee ongeluk-
ken gebeurd op de hoek Burg. Engelbertsstraat/ Jac. van 
Heemskerckstraat. In de vroege middag reed een bestel-
bus tegen de dakrand van Makelaardij Van der Reijden en 
’s nachts rond 03.00 uur miste een personenauto de bocht 
en reed rechtdoor de Secr. Bosmanstraat in.

“Het was niet zo gezellig 
zoals de keren dat we in het 
centrum de zeepkisten lieten 
rijden. Dat komt ook door het 
weer en zeker was de hoge 
parkeerprijs een gegeven 
dat een aantal mensen toch 
thuishield”, zegt organisa-
tor van het eerste uur Arlan 
Berg. Een zeepkistenrace 
in het centrum weer terug 
laten komen is vooralsnog 
geen optie. “Het ontbreekt 
aan sponsoren want wij kun-
nen het niet alleen organise-
ren. Daar is geld voor nodig 
dat bij sponsoren vandaan 
moet komen”, aldus Berg.

Toch gingen er 38 zeepkis-
ten vanaf de startcontainer 
van start. Met professionele 
apparatuur werden de tij-

De kleine vrachtwagen reed 
op de stoep richting zuid toen 
de chauffeur waarschijnlijk 
de bocht te krap nam en knel 
kwam te zitten tegen het uit-
stekende dak van het pand. 
Zowel de dakrand als de be-
stelbus liepen schade op. 

’s Nachts was het weer bal. 
Een auto, bestuurd door een 
40-jarige Rotterdammer, 
miste met grote snelheid 
de bocht, reed een anti-
parkeerpaaltje uit de grond, 
ramde een lantaarnpaal die 
afknapte en reed tenslotte 
een reclamezuil aan digge-
len. De kracht die de auto 

Zo jong en dan al zo hard over het circuit | foto: Chris Schotanus

Oeps, foutje! | Foto: Rob v.d. Berg

den gemeten en uiteindelijk 
leverde dat 3 winnaars op. 
Ook was er een prijs voor de 
meest originele zeepkist, die 
was voor Jasper van Dam die 
een zeepkist met als thema 
Culinair Zandvoort had ge-
maakt. De snelste zeepkist 
in de jongste categorie, 4 
tot 7 jaar, was die van Noa 
en Bas Visser. Zij legden 
het parcours af in 18.89 se-
conden. De uit Kudelstaart 
afkomstige Nick Been ging 
met een snelste tijd van de 
dag, 15.96 seconden, in de ca-
tegorie 7 tot en met 12 jaar 
aan de haal. In de oudste 
categorie, 13+, was de eerste 
prijs voor de Wijk aan Zeeër 
Marc Petiet. Hij had een tijd 
van 16.17 seconden nodig om 
aan de streep te komen.

had bleek uit het feit dat 
het anti-parkeerzuiltje maar 
liefst 30 meter verder werd 
teruggevonden. Vervolgens 
reed de Rot ter dam mer door, 
maar toen de politie in de 
buurt ging zoeken, vonden 
ze aan het einde van de Secr. 
Bosmanstraat de zwaar ge-
havende auto met twee inzit-
tenden. De chauffeur is voor 
verhoor meegenomen naar 
het politiebureau. Het waren 
het tweede en derde onge-
val op hetzelfde punt in zeer 
korte tijd, want in de avond 
van 4 mei reed een dronken 
automobilist er 2 verkeerszui-
len uit de grond.

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Bruisend, Gastvrij, Lef, 
Ondernemend, samen

uit de hOek van 
de Ondernemers

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de ondernemers 
mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de voorzitters van de di-
verse ondernemersverenigingen, de bedrijfscontactfunctionaris en 
de centrummanager. Deze week is het woord aan I Fong Ernst-Chi, 
voorzitter van de Stichting Zandvoort Promotie.

Deze vijf kernwaarden waren de 
uitkomst van een onderzoek dat 
Stichting Zandvoort Promotie 
(SZP) in 2010/2011 heeft laten 
uitvoeren naar het imago en 
de positionering van Zandvoort 
aan Zee.

Aanleiding voor dit onderzoek 
was de uitkomst van een rap-
port van Centerparcs. Daaruit 
bleek dat het park in Zandvoort 
meer bezoekers trok toen men 
de nadruk ging leggen op de 
ligging aan zee en daarom ‘aan 
Zee’ toevoegde aan de naam. 
Dat bracht SZP op het idee om 
‘aan Zee’ ook toe te voegen 
aan Zandvoort. Voor de meeste 
Nederlanders logisch, maar 
blijkbaar niet voor iedere be-
zoeker.

De naam veranderen lijkt een-
voudig, maar het vergt wel de 
wil en inzet van Gemeente, 
ondernemers en bewoners om 
Zandvoort aan Zee ook daad-
werkelijk te gaan gebruiken. De 
VVV, diverse ondernemers en de 
Gemeente gebruiken inmiddels, 
daar waar mogelijk, de naam 
Zandvoort aan Zee. Ons streven 
is dat het in de toekomst voor ie-
dere bezoeker duidelijk zal zijn… 
Zandvoort ligt aan Zee.

Daarnaast heeft SZP onderzoek 
laten doen naar het imago en 
de positionering van Zandvoort 
aan Zee. Waar staat Zandvoort 
voor en nog belangrijker, wat 
willen wij uitdragen. Dit on-
derzoek is uitgevoerd door 
een extern bureau dat hier-
voor gesprekken heeft gevoerd 
met vertegenwoordigers van 
het Ondernemersplatform, de 
Ondernemersvereniging, de 
VVV, de Gemeente, de Kamer 
van Koophandel en bewoners. 

Hieruit kwamen de vijf kern-
waarden Bruisend, Gastvrij, Lef, 
Ondernemend en Samen uit.

Dat het geen loze kreten zijn 
bleek onder andere het afgelo-
pen weekeinde. Op een koud, 
nat en stormachtig Circuit Park 
Zandvoort werd voor de eerste 
keer Cycling Zandvoort geor-
ganiseerd met o.a. een 24 uurs 
race. Er waren verschillende 
Zandvoortse wielerploegen die 
genoeg lef toonden om samen 
24 uur onder barre omstandig-
heden en voor een goed doel 
geld bijeen te fietsen. Diverse 
Zandvoortse ondernemers had-
den prijzen beschikbaar gesteld, 
de loco burgemeester was zowel 
bij de start als 24 uur later bij de 
finish aanwezig en er waren veel 
Zandvoortse bewoners die alle 
teams kwamen aanmoedigen. 

Laten wij SAMEN, zowel be-
woners, ondernemers als 
Gemeente, ervoor zorgdra-
gen dat wij bezoekers aan ons 
mooie dorp met veel LEF een 
BRUISEND, ONDERNEMEND en 
GASTVRIJ Zandvoort aan Zee 
kunnen laten zien! 

NB: Stichting Zandvoort Pro mo-
tie is in 1990 opgericht met als 
doel “te zorgen voor een toeris-
tisch-recreatieve kwaliteitsver-
betering van Zandvoort”. Leden 
van de Stichting zijn Cen ter parcs 
Zandvoort, Circuit Park Zand-
voort, Circus Zand voort, Hol land 
Casino Zand voort/ Schiphol en 
NH Hotel Zand voort.

Stichting Zandvoort Promotie,
I Fong Ernst-Chi

Voorzitter

Verwendag OOK Zandvoort
Verwend worden willen we allemaal wel. En Steunpunt 
OOK Zandvoort weet wat verwennen is. Vanwege het suc-
ces van de voorgaande twee verwendagen organiseert 
OOK Zandvoort dit jaar alweer de derde verwendag. 

Op vrijdag 14 juni worden 
de deelnemers vanaf 10.15 
uur met koffie ontvangen, 
waarna tot 14.00 uur gra-
tis aan diverse workshops 
kan worden deelgenomen: 
gezichtsbehandeling, mas-
sage van handen en voeten, 
schilderen, healing touch, 
boetseren, digitale foto-
bewerking, massage van 
rug en schouders, mind-
full spreken en er is een 
nagelstyliste. Tussendoor 
wordt voor een heerlijke 
lunch gezorgd. Deze dag 
wordt mede mogelijk ge-

maakt dankzij de vrijwillige 
docenten en gastvrouwen 
(en heer) die zich weer be-
langeloos inzetten voor dit 
goede doel. Tot 1 juni kun-
nen deelnemers zich gratis 
opgeven voor een verwen-
dag vol ontspanning en 
koesterende aandacht. Het 
inschrijfformulier kan wor-
den ingevuld bij Pluspunt 
of kan worden gedownload 
via www.ookzandvoort.nl. 
Deelname is net als vorige 
jaren gratis, maar tegen een 
vrijwillige bijdrage wordt 
geen nee gezegd. 
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Zandvoortse ZZP’ers snuffelen aan elkaar… Bouw ligt op schema

Traditionele Haringhappen bij jubilerend Thalassa

Zandvoort telt maar liefst 1.300 actieve ZZP’ers ofwel Zelfstandigen Zonder Personeel. 
Ruim tachtig daarvan waren maandagavond afgekomen op een bijeenkomst in De Ha-
ven van Zandvoort, georganiseerd door de Kamer van Koophandel en de gemeente Zand-
voort, om te praten over de voordelen van samenwerken met andere ZZP’ers.

De bouw van de Natuurbrug Zandpoort, die een veilige 
verbinding voor dieren en planten moet maken tussen de 
Amsterdamse Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, ligt op schema. Volgens projectleider Nora 
Koppert kan de brug, zoals gepland, eind dit jaar officieel 
geopend worden.

Op 15 juni presenteren Huig Molenaar en zijn familie weer 
de Hollandse Nieuwe tijdens het traditionele Haringhap-
pen. Na een onderbreking van een jaar door de bouw van 
het schitterende jaarrondpaviljoen, wordt het populaire ha-
ringfeest nu weer opgepakt. Het feest begint om 14.00 uur.

Michiel Poppelier leidde 
namens de Kamer van 
Koophandel de avond, die als 
thema had ‘Sterker door sa-
menwerken’. Op een speelse 
wijze betrok hij de aanwezi-
gen bij de discussie waarom 
samenwerken goed kan zijn 
voor kleine ondernemers. Uit 
een rondvraag kwam naar 
voren dat er heel veel ver-
schillende type ondernemers 
in Zandvoort werkzaam zijn, 
die elkaar niet of nauwelijks 
kennen. Of die iets aan elkaar 
hebben om samen te gaan 
werken, zal moeten blijken.

Samenwerking
Belinda Göransson, wethou-
der van Economische Zaken, is 
van mening van wel. Volgens 

Natuurbrug Zandpoort wordt 
in opdracht van de provincie 
Noord-Holland gebouwd en 
samen met Nationaal Park 
Zuid- Ken nemerland, PWN, 
Na tuur monumenten en Wa-
ternet wordt het project gere-
aliseerd. Door de brug krijgen 
dieren en planten meer ruim-
te en een groter aaneengeslo-
ten leefgebied. Natuurbrug 
Zandpoort is ook toegankelijk 
voor fietsers, ruiters, rolstoe-
lers en wandelaars. 

Er zijn ook ecoducten over de 
Zeeweg en over het spoor-
baan tussen Zandvoort en 
Haarlem in voorbereiding. 
Met voorbereidingen van de 
bouw van het ecoduct over 
de spoorbaan gaat binnen-
kort gestart gaat worden. Die 
moet in 2016 klaar zijn. Voor 
de brug over de Zeeweg wordt 
nog gewacht op een Europese 
subsidie. Met de drie bruggen 
ontstaat er een aaneengeslo-
ten duingebied van meer dan 
7.000 hectare. Veel dier- en 
plantensoorten zullen baat 
hebben bij de aanleg van een 
natuurbrug. In dit geval zijn 
dit onder andere het dam-
hert, de rugstreeppad, de we-
zel, de zandhagedis en allerlei 
vlindersoorten. Ze krijgen een 
groter aaneengesloten leefge-
bied en meer mogelijkheden 
om zich voort te planten.

De duinen vallen onder de 
strenge Europese wet Natura 
2000, en de Nederlandse 
Flora- en Faunawet. Deze 
wetten geven strikte regels 
aan voor het bouwen in een 

haar liggen er in Zandvoort op 
verschillende terreinen kansen 
op een vruchtbare samenwer-
king. Als voorbeeld noemde 
ze het Circuit Park Zandvoort, 
dat graag bereid is contact te 
leggen met ondernemers uit 
het dorp. Bijvoorbeeld in de 
vorm van gratis advertentie-
mogelijkheden in de program-
maboekjes, waarin bezoekers 
enthousiast gemaakt kunnen 
worden met kortingsacties, 
aanbiedingen, voordelige 
racemenu’s etc. Ook noemde 
ze de succesvolle samenwer-
king tussen de SegTours, de 
verhuurder van de elektrische 
Segways, en Center Parcs. De 
gemeente is bereid, zo liet de 
wethouder weten, onderne-
mers te helpen bij het zoeken 

natuurgebied. Daar wordt 
ook streng op gecontroleerd. 
In de voorbereiding worden 
zelfs bepaalde gebiedseigen 
zaden door Staatsbosbeheer 
gekweekt die ervoor zullen 
zorgen dat de planten die 
daar van oorsprong voorko-
men, ook weer terug gaan ko-
men. Ook aan zeldzame dier-
soorten is gedacht. Tijdens 
een onderzoek naar wat voor 
dieren er voorkomen, kwam 
men tot de ontdekking dat de 
watervleermuis in een aantal 
bunkers aan de kant van de 
AWD leeft. Voor één van die 
bunkers, die onder drie meter 
zand gaat verdwijnen, werd 
de oplossing gevonden door 
er een dikke, 7 meter lange 
invliegkoker naast te plaat-
sen, zodat de vleermuizen de 
bunkers kunnen blijven ge-
bruiken. Dat deze oplossing 
al werkt bleek in het voorjaar. 
In de bunker heeft een paartje 
overwintert en de weg terug 
meer gevonden.

Voor de bouwvakvakantie 
wordt de overkapping over 
de oude trambaan, het fiets-
pad, aangebracht en daarna is 
dan de overkapping van Zand-
voortselaan aan de beurt. In 
de nachtelijke uren worden 
35 meter lange liggers ge-
plaatst. Daardoor zal de weg 
een aantal nachten volledig 
afgesloten zijn. Als de lig-
gers eenmaal op hun plaats 
liggen kan de Natuurbrug 
Zandpoort afgewerkt gaan 
worden. Fietsers en wande-
laars kunnen dan nog over de 
trambaan.

naar samenwerkingsmogelijk-
heden.

Flexplekken
Voorbeelden van hoe dat el-
ders in Kennemerland al ge-
beurt, werden gegeven door 
een drietal ZZP'ers, die actief 
zijn in samenwerkingsgroe-
pen. Daarin zitten verschillen-
de typen ZZP'ers, die werkplek-
ken delen, elkaar versterken, 
van elkaar leren en omdat ze 
een groep vormen ook gro-
tere opdrachten binnen kun-
nen halen. Zandvoort kent 
zo’n ‘flexplek’ niet en de vraag 
rees dan ook: waarom niet, 
waar zou dat moeten komen 
en wat kost dat een ZZP'er? 
Göransson liet weten dat zij 
graag wil bemiddelen bij het 

Na afloop van het officiële gedeelte werd er druk genetwerkt

Moeder Rietje Molenaar met dochters en zoon Huig

Nora Koppert en Frank Doves voor het werk

vinden van een locatie tussen 
ondernemers en vastgoed-
eigenaren, bijvoorbeeld een 
pand dat tijdelijk leeg staat. 
Een simpele mogelijkheid om 
veel ZZP'ers bij elkaar te krij-
gen is volgens een suggestie 
uit de zaal om maandelijks of 
tweemaandelijks in een eta-
blissement samen te komen 
onder het genot van een kopje 
koffie.

Netwerken
Het belang van netwerken, 
waar door ervaringsdeskundi-
gen de hele avond op werd ge-
hamerd, werd als slot van de 
ZZP-bijeenkomst in de prak-
tijk gebracht. Eerst in de vorm 
van een spel, waarbij je jezelf 
moest vereenzelvigen met 
een succesvolle Nederlander. 
Er was keus uit zes ‘karakters’. 
De bedoeling was dat je dan 
iemand zocht van wie je dacht 
dat je daarmee een klik zou 
kunnen hebben. Bijvoorbeeld 
iemand die sterk in organisa-
tie is die contact zoekt met een 
succesvolle mediaman. Deze 
zoektocht voelde, zo was te 
merken, een beetje onwennig 
aan. Dat gold niet voor de net-
werkborrel die daarop volgde. 
Er ontstonden overal groepjes 
die, tegen de achtergrond van 
een prachtige ondergaande 
zon, geanimeerd napraatten 
over de suggesties tot samen-
werken en de mogelijkheden 
daarvan in Zandvoort.

Uiteraard gaat dit met de 
nodige activiteiten rondom 
de haring en is er een echte 
feestdag in de maak want… 
de familie ‘Bonnie’ zit dan 10 
jaar in hun Thalassa, dubbel 
feest derhalve!
 
De kaartverkoop à € 5 per 
persoon gaat 31 mei van 
start. De opbrengst van 
de kaartverkoop is geheel 
bestemd voor de stichting 
KiKa, Kinderen kankervrij. 
Het is aan te bevelen om 
zo snel mogelijk een kaart 
te kopen want de animo is 
altijd groter dan het aantal 

kaarten. Rondom de proeve-
rij organiseert de bevlogen 
strandondernemer allerlei 
andere activiteiten, waarbij 
de zeeviskenner bij uitstek 
allerhande wetenswaardig-
heden over de vers aange-
voerde vangst van de dag 
vertelt. Het geheel wordt 
gelardeerd met muziek.
 
Alleszins dus een gelegen-
heid om met het hele gezin, 
of gezellig met z’n tweetjes, 
eens van een perfecte visdag 
te genieten. Kaarten zijn te 
koop in strandpaviljoen 
Thalassa, strandpaviljoen 18.
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www.pluspuntzandvoort.nl 
T 023 57 40 330

Voor meer informatie en inschrijfformulieren.

De Plusdienst van Stichting Pluspunt Zandvoort is 
dringend op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om voor 
mensen, die het niet meer zelf of alleen kunnen, boodschappen 
te doen. Tevens is de Plusdienst op zoek naar vrijwilligers die 
het leuk vinden om met mensen een stukje te gaan wandelen, 

en dan met name met mensen in een rolstoel. 
Ook een technische vrijwilliger is meer dan welkom, en dan  

met name iemand die handig is met licht, geluid en een beamer.
Lijkt het u leuk? Meld u dan aan en help mee.  

U bent meer dan welkom!
Meer informatie bij Wilma Borstel 023-5717373.

Speelgoedvijver De Lachende Kikker

een initiatief van vrijwilligers
Extra middag Speelgoed uitgifte: 
Dinsdag 4 juni 14:30 – 16:00 uur

Kom gerust langs!
Bent u iemand, of weet u iemand die graag speelgoed wil ont

vangen, kijk op onze website of mail speelgoedvijver@gmail.com.

BSO de Boomhut in de Golfschool

Opvang voor schoolkinderen , als u er even niet kunt zijn 
(VSO,BSO,Vakanties). Ook studiedag service, als u kind vrij is 

vanwege een studiedag. BSO de Boomhut is open tijdens  
alle studiedagen van de Zandvoortse basisscholen op

 losse dagcontracten zonder verplichtingen  
(voor onze vaste klanten is dit verwerkt in het tarief).

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?

Bent u de nieuwe radiopresentator, de webredacteur, het sport
maatje, de computerhulp, de chatvrijwilliger of PR medewerker? 
Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers?

Dan kunt u terecht op de website van het Vrijwilligers Informa
tiepunt Zandvoort, waar vrijwilligers en vrijwilligerswerk elkaar 

vinden. www.vipzandvoort.nl Email:info@vipzandvoort.nl

Zorgt u voor een ander?

Voor velen is het vanzelfsprekend om de zorg op zich te nemen 
voor een zieke partner of ouder, een gehandicapt kind, een 
chronisch zieke vriend of een dementerende buurvrouw. 

Op donderdag 30 mei organiseren wij een bijeenkomst 
waar we graag kennis willen maken met u die zorgt voor een 
ander. Een informatieve middag waar u ook andere "zorgers" 

kunt ontmoeten en met elkaar in gesprek kunt gaan.
Via de Plusdienst telefoon 5717373 kunt u een vrijwilliger

aanvragen die op deze middag uw zorg overneemt. 
De toegang is gratis.

Donderdag 30 mei a.s van 14.00 – 16.00 uur 
Bij Pluspunt in de Flemingstraat 55.

Aanmelding: bij de balie van Pluspunt, 
telefoon 5704330 of info@OOKZandvoort.nl

MOTORRIJSCHOOL GOEDE

www.goede-rijschool.nl

• In Zandvoort opstappen.

• Spoedopleidingen.

• Ook bromfietsexamens.

023 5714420
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“De Seniorenvereniging Zandvoort”

Inloopmiddag koor Voor Anker.
Vindt u zingen leuk, kom dan kijken,

luisteren of zing met ons mee
op woensdag 5 juni 2013

van 14.00 uur tot 16.00 uur.
In het gebouw achter de kerk op het Kerkplein.

Voor informatie kunt u bellen met:
Inge van Driel, telefoonnummer 5762843.

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

2 + 1 GRATIS
Geldig op alle sloggi’s

De goedkoopste is gratis

Specialist voor al uw bloemwerken.

Eindelijk ze zijn er weer 
de Pioenen!!!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat 
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven 
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Helaas laat de zon op zich wachten

Zonder zon is het ook buiten en zeker op het strand PRACHTIG! 
Regelmatig gaan mijn man en ik, wel of geen weer, voor een 
kop koffie naar het strand. Waarom gaan de meeste mensen 
alleen naar een strandtent voor een consumptie, lunch of diner 
als de zon schijnt? Op alle momenten van het jaar, met wind, 
regen, zon of wat voor een weersomstandigheden dan ook, is 
het strand geweldig.

Waar ik eigenlijk met mijn verhaaltje naar toe wil is dat de 
vaste strandpaviljoens en de paviljoens die vanaf 1 februari 
open zijn, hun stinkende best doen om alle strandbezoekers 
een gezellig onderkomen te bieden, er met dit weer leeg en 
verlaten bij liggen. Op de dagen dat het geen echt strandweer 
is zijn de strandpaviljoens heerlijk verwarmd en met brandende 
kaarsjes zitten de pachters samen met hun medewerkers te 
wachten op de gasten die niet komen. En op zonnige dagen zit-
ten de mensen hutje op mutje. Op die momenten denkt men 
allemaal dat de strandpachters financieel wel binnen lopen en 
dat deze drukke dagen de slechte dagen helemaal goed maken. 
Als Zandvoorters weten wij wel beter en moeten wij onze vaste 
en tijdelijke strandpaviljoens steunen in moeilijke tijden zoals nu 
en niet alleen het strand bezoeken als er al genoeg gasten zijn. 
Juist de strandpachters steunen als ze het ECHT nodig hebben. 
Het strand en de zee zijn elk moment van het jaar de moeite 
waard om te bewonderen!
Willen wij de strandpaviljoens volgend jaar weer op het strand 
zien staan, moeten wij ze ondersteunen want zoals het nu gaat 
ben ik bang dat er velen het eind van het seizoen niet zullen halen.

Wilna Keuning
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Music All In overtrof zichzelf 
bij ‘Uitzwaaiconcert’

Duo Hedi’s International gaf 
wederom een wervelende show

Nieuwe expositie bij galerie René de Vreugd

‘Ik ben het’, nieuwe dichtbundel 
Marco Termes

De dames van zangkoor Music All In hebben vorige week vrijdag op waardige wijze af-
scheid genomen van hun tijdelijke dirigent Johan Lehman en begeleider Theo Wijnen, die 
als een soort tussenpauzen het dirigentloze tijdperk van Music All In met veel enthousi-
asme hebben overbrugd. Nu een nieuwe dirigente een kwestie van tijd is, vond het koor 
het leuk om Johan en Theo muzikaal uit te zwaaien.

Was de eerste voorstelling van de Hedi’s International al 
een klapper van de eerste orde, met hun tweede voorstel-
ling hebben Dick Hoezee en Henk Jansen dat nog eens ‘dun-
netjes’ over gedaan. Een laaiend enthousiast publiek heeft, 
in een stampvol theater De Krocht, met volle teugen geno-
ten!

Zaterdag 8 en zondag 9 juni zal het tweede expositie week-
einde van 2013 plaatsvinden bij Galerie René de Vreugd. 
Deze expositie heeft de titel 'Concrete Belijning' gekregen 
en de kunstenaar presenteert 3 collega’s met een vernieu-
wende benadering van het constructivisme. 

Vorige week donderdag heeft een trotse Marco Termes 
(’57) zijn nieuwste dichtbundel ‘Ik ben het’ ten doop gehou-
den. In een stampvol strandpaviljoen Mango’s Beachbar 
nam de bekende Nederlandse schrijfster en cineast Marion 
Bloem de bundel graag in ontvangst. Zij is een groot fan 
van de werken van de Zandvoorter en las een aantal ge-
dichten voor. 

Dat gebeurde in de overvolle 
zaal van theater De Krocht, 
waar het publiek werd ge-
trakteerd op een geweldig 
concert. Je voelde in de zaal 
de spanning bij de ‘nach-
tegaaltjes’, die er alles aan 
gelegen waren de beide af-
zwaaiers een geweldig af-
scheidsconcert te geven. En 
dat is volgens beide heren 
prima gelukt. Lehman na 
afloop: “De dames hebben 
zich zelf overtroffen.” En ook 
pianist Wijnen was lyrisch: “Ik 
ben van deze meiden gaan 
houden, ze hebben zo goed 

Het constructivisme kent, 
kort gezegd, 3 kenmerken: 
geometrie, primair kleurge-
bruik en een concrete belij-
ning. De kunstenaar Theo 
Schouten voegt dimensie 
toe binnen het platte vlak 
waardoor er sculpturale 
schilderijen ontstaan, Henk 
Van Trigt zoekt binnen de 
geometrie naar nieuwe 
vormen en primair gerela-
teerd kleurgebruik en de 
beeldhouwer Karel Vreeburg 
toont de essentie van de ge-

Als tegenprestatie kregen 
Bloem en haar partner een 
door de dichter vervaardigd 
schilderij aangeboden. De 
bundel is door Termes in 
eigen beheer uitgebracht. 
“Normaal is uitgeverij De 
Geus mijn uitgever maar 
omdat er nog een aantal 
boeken van mijn laatste ro-
man verkocht moeten wor-
den, hadden ze nog geen 
aandacht voor mijn laatste 
pennenvruchten. Ik heb dus 
‘Ik ben het’, dat niet alleen 
de titel van deze bundel is 
maar tevens van een van de 

hun best gedaan en dat de 
uitvoering dan zo goed is, 
daar ben ik super blij mee.” 

De reacties van de koorda-
mes zelf waren ook positief. 
“Wat ging het goed, hè. We 
hebben nog nooit zo goed 
gezongen. Dat danken we 
voor een groot deel aan Theo 
en Johan die ons zo hebben 
gestimuleerd.” En wat von-
den de onbevooroordeelde 
mensen in de gezellig inge-
richte zaal er van? Aan het 
applaus en de reacties na af-
loop viel overduidelijk af te 

ometrie met fascinerende 
beelden uit één stuk, waar-
bij hij het innerlijke van de 
steen naar de oppervlakte 
haalt. Drie kunstenaars dus 
met een unieke benadering 
van het constructivisme. 
Teneinde de vernieuwing in 
dit werk te onderstrepen zal 
er in de expositie museaal 
werk uit zijn privécollectie 
worden getoond van onder 
meer Bob Bonies, Walter van 
Oel en Marus v.d. Made die 
allen een klassieke benade-

gedichten die erin staan, in 
eigen beheer uitgebracht”, 
vertelt Termes die tevens van 
mening is dat ‘dichten’ in zijn 
DNA ligt vastgelegd. “Je bent 
dichter maar schrijven kan je 
leren”, weet hij.

De bundel bestaat uit 110 
gedichten, waarvan een 
aantal al eens via internet 
te bewonderen zijn geweest, 
waarin in bijna alle gedich-
ten het Zandvoortse is te 
ontdekken. “Ik ben dan ook 
een echte Zandvoorter en 
ik houd van mijn geboorte-

leiden dat het publiek het ge-
varieerde concert, van opera 
tot Nederlandstalig, in hoge 
mate had gewaardeerd. 

Inmiddels heeft het bestuur 
een nieuwe dirigente aange-
steld: Inge Stahlie. Zij stond 
afgelopen dinsdag al voor 
het koor. Zij heeft de zware 
taak Leh man te doen verge-
ten. Wij n en heeft aangebo-
den af en toe muzikale bij-
stand te verlenen “omdat ik 
muziek maken zo leuk vind 
en nog niet buiten die lieve 
koormeisjes kan”.

Het was een wervelende show 
waarbij je, als je niet oplette, 
zomaar een clou kon missen. 
Hoezee heeft zo een prefecte 
timing in reactie op aangever 
Jansen, dat het een lust voor 
het oog en vooral ook voor 
het oor was. Woordgrappen, 
ondersteund met attributen, 
kwamen als een lange pro-
cessie voorbij, die telkens met 
een daverend applaus werden 
verwelkomd. Het is dat de 
beide heren geen 20 meer zijn 
want met een show als deze 
kunnen de heren ieder theater 
in Nederland vol krijgen. Een 
staande ovatie werd dan ook 
geheel terecht hun deel.

ring van het constructivisme 
kennen.

Galerie René de Vreugd is 
kortgeleden toegelaten tot 
de NAGG, de Nederlandse 
Associatie van Gehonoreerde 
Galerieën. Dat is een se-
lecte groep galeriehouders 
in Nederland die zich ken-
merken door vakkennis, be-
trouwbaarheid en de hoge 
kwaliteit van aangeboden 
kunst. Tevens is de galerie 
partner van het nationale 
kunstplatform.

De galerie aan de Kost ver-
lorenstraat nr. 57 in Zand-
voort zal voor de expositie 
beide dagen open zijn van 
12.00 tot 18.00 uur. 

plaats”, zegt hij. Onze plaats-
genoot is een harde werker. 
Van ’s ochtends vroeg tot 
laat in de avond is hij aan 
het werk en het is dus niet 
verwonderlijk dat hij in het 
afgelopen jaar maar liefst 
twee manuscripten heeft 
geproduceerd. “Normaal doe 
je daar een jaar of twee over”, 
weet hij. Hij werd dan ook in 
de aanloop naar de doop van 
‘Ik ben het’ door zijn omge-
ving gewaarschuwd iets gas 
terug te nemen maar of dat 
ook echt gelukt is, daar wil hij 
zich niet over uitlaten.

Uiteindelijk laat hij de bun-
del dan het levenslicht zien 
en daar waren heel veel 
mensen erg blij om. Na de 
presentatie werd een ieder 
in de gelegenheid gesteld 
om de bundel aan te schaf-
fen en te laten signeren. Dat 
die signeersessie meer dan 
een uur vergde, wil wel wat 
zeggen.

De bundel is verkrijgbaar bij 
de boekhandels in de om-
geving van Zandvoort, bij 
Bruna Balkenende aan de 
Grote Krocht en via de web-
site van onze oud-‘Dichter 
bij zee’: www.marcotermes.
nl. De prijs bedraagt € 15.

Uitzwaaiconcert van Music All In

Ook op het podium was het lachen, gieren en brullen

Marco Termes | Foto: OVM Fotografie



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat wij de 
nieuwe collectie glaswerk 

binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

Noord-Hollandse
Smaaq graskaas

Heel kilo nu € 9,98

Kom gratis de koe melken op 
zaterdag 1 juni en zondag 2 juni

Voor alle kinderen 
limonade en kaas

10% korting 
Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

PERSONAL TRAINING  & 
SMALL GROUP TRAINING

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Nu met Zandvoort Pas;
AFslANkmAssAge
(kuur van 10x)

www.PrAktijkixchel.Nl

wellNessPrAktijk

10%
kortin

g

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand juni voor Pashouders
4 vers gegrilde kippenpoten 

voor 5 euro



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% KORTING
OP TIjDSCHRIfTEN

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juni



14

Zandvoortsche Hockeyclub

Op woensdagmiddag 5 juni houdt de 
Zandvoortsche Hockeyclub een Open Dag.

Doe gratis mee met strafballen nemen:
 15:00 uur      Benjamins  - 5, 6 jaar
 16:00 uur      F-jeugd   - 7 jaar
 17:00 uur      E-jeugd   - 8, 9, 10 jaar
 18:00 uur      D-jeugd          - 11, 12 jaar
 19:00 uur      A, B, C-jeugd - 12 jaar en ouder

Voor iedereen is er een traktatie!

Ook komend seizoen hopen we weer veel 
nieuwe leden te verwelkomen.

H

Z C

1935

Lid worden kan via de site:
www.zandvoortschehockeyclub.nl

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

DoorD orrrDDDoorroD rrDDoooDDDoorr superontwerpsuperontwerp

Jantje Beton werkt samen met kinderen om vrij 
buitenspelen weer mogelijk te maken. Help ook 
mee! Kijk op www.jantjebeton.nl
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                               Joop Jansen 

door het ongeluk was ik gedwongen de zaak te verkopen. 
Mijn kinderen, ik heb een zoon en een dochter, hebben alles 
geregeld, omdat ik toen niet in staat was dit te doen.” Die 
ellendige tijd is dus nu gelukkig voorbij. Joop geniet van zijn 
prachtige uitzicht in zijn appartement, waar hij sinds een 
half jaar woont. “Ik heb de flat helemaal nieuw ingericht. 
Alles wat ik heb aangeschaft, heb ik gekocht bij Zandvoortse 
ondernemers. Die steun ik van harte.”

Zijn plantenervaring heeft hij in het appartementencom-
plex meteen kunnen tonen. Hij vond de entree op zich 

prachtig, alleen was de grote plantenbak die er stond 
hem een doorn in het oog. Jansen: “Het was 

een mengeling van stoffige planten met 
kunstbloemen. Afschuwelijk. Tijdens 

een vergadering van de VVE heb ik 
toen voorgesteld de plantenbak-

ken nieuw leven in te blazen en 
ook te onderhouden. Dit alles 
tegen kostprijs. Iedereen was 
enthousiast. De planten heb 
ik gekocht op de markt en 
vorige week kon ik de bakken 
presenteren.” Vol trots laat 
hij bij het afscheid de gere-

noveerde bloembakken zien. 
“Zo maakte ik ze vroeger bij veel 

klanten in Aerdenhout. Sjiek toch? 
Zo was ik toch weer even bezig met 

mijn oude vak. Nu ik zie dat ik er nog 
veel plezier in heb, zou ik best als een soort 

vrijwilligerswerk voor een ouder iemand die dat 
niet meer kan zijn of haar tuin opknappen en onderhouden. 
Wie daar voor in aanmerking wil komen, kan zich wellicht 
bij de redactie melden.” Jansen geniet nu met volle teugen 
van het leven. “Werken kan ik na het ongeluk niet meer, 
maar ik verveel me geen moment. Ik zit op klaverjassen, 
ik dans bij Rob Dolderman en ik vind gezelligheid in mijn 
stamkroeg De Harlekijn.” Wat hij alleen nog mist, is een 
leuke vrouw aan zijn zijde. “Ik date veel via internet, maar 
daar is nog niets uitgekomen.” Wel heeft hij elke woens-
dag een date. In het Huis in de Duinen. Met zijn inmiddels 
90-jarige moeder. “Die dag is heilig voor me. Voor mij is elke 
woensdag Moederdag. Dan ga ik naar haar toe en doen we 
leuke dingen samen.” 

Joop is dankbaar dat hij dat nog voor haar kan doen. “Voor 
hetzelfde geld was ik er niet meer geweest. Maar blijkbaar 
heb ik een beschermengel die goed voor me zorgt.” 

Dorpsgenoten

Joop: “Ik wilde uit de trein stappen toen die plotseling be-
gon te rijden met de deuren nog open. Op het moment dat 
ik er uit wilde springen gingen de deuren alsnog dicht en 
zat ik tussen de deuren vast. Ik werd door de rijdende 
trein meegesleurd, waarbij ik tegen een ijzeren 
paal werd geslingerd en mijn hoofd ook 
nog eens tegen de wielen aankwam 
voor ik loskwam van de trein. Ik lag 
voor dood op de grond. Meer dan 
tweehonderd botten waren ge-
broken, waaronder mijn nek en 
mijn beide heupen. Een Duitser 
die het ongeluk zag gebeuren 
kreeg een hartstilstand en 
overleed ter plaatse. En ik, de 
persoon die eigenlijk dood had 
moeten zijn, leefde nog…”

Joop kan er nu nuchter over 
praten. “Ik heb vijf weken in een 
Spaans ziekenhuis in coma gele-
gen. Daarna ben ik overgebracht naar 
het AMC in Amsterdam. Onderweg in het 
vliegtuig kreeg ik ook nog eens twee ingeklapte 
longen. Ook deze klap overleefde ik. In het AMC hebben ze 
mijn heupen geopereerd en mijn longen weer goed gekre-
gen. Vervolgens moest ik revalideren, eerst in Heliomare 
en daarna in Nieuw Unicum. Daar ben ik maar liefst tien 
jaar behandeld.” En met succes, want sinds twee jaar is hij 
weer op de been en kan hij alles weer. Lopen, fietsen, alleen 
geen auto rijden.

Joop: “Het was wel een lange weg. Ik moest alles weer leren. 
Mijn vader, die toen nog leefde, is mijn steun en toeverlaat 
geweest. Hij nam me als het even kon, mee de duinen in 
om beter te leren lopen.” Met de koop van een appartement 
met uitzicht op zee, is de Zandvoorter aan zijn tweede leven 
begonnen. Voor zijn (bijna) noodlottige ongeluk, had Joop 
een bloeiende bloemenzaak in Heemstede. “Ik was gespe-
cialiseerd in bloemsierkunst, maakte de mooiste trouwboe-
ketten en graftakken. Ik had een goedlopend bedrijf, maar 

Joop Jansen geniet volop van zijn tweede leven
Het is een wonder dat Joop Jansen, de dorpsgenoot van 
deze week, zijn verhaal nog kan doen. Want in 2000, op 
50-jarige leeftijd, overkwam hem een afschuwelijk onge-
luk in Spanje waarbij hij bijna al zijn botten brak en ernstig 
hersenletsel opliep. Het gebeurde op een stationnetje bij 
Alicante.

door Kees Rutgers

Weer

Temperatuur

Max 14 15 13-14 14

Min 10 11 11 10

Zon 40% 40% 55% 60%

Neerslag 70% 65% 65% 50%  

Wind nw. 4 nw. 4 nnw. 4 nw. 4

Loert daar de 
Europese moesson? 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

In veel voorzomerseizoe-
nen (neem 2010, 2011 en 
vorig jaar) warmt het in 
mei al flink op zoals op dit 
moment eigenlijk alleen (al 
een paar weken) gebeurt 
in de Scandinavische lan-
den en Rusland. Moskou 
noteert waarschijnlijk de 
warmste meimaand ooit. 

Als gevolg van die groot-
schalige flinke opwar-
ming (boven Europa in 
veel gevallen) komt als 
tegenreactie in juni vaak 
een situatie op gang met 
toestroom van beduidend 
koelere lucht vanaf de 
Oceaan. Kille noordwes-
tenwinden verpesten het 
weer in juni soms wel drie 
weken lang. 

Nu hebben we niet zo’n 
warme voorgeschiede-
nis gehad, maar toont de 
weerkaart dus een situatie 
als ware er zo’n moesson 
aan zet is straks. We zien 
een solide hoog op de 
oceaan en lagedrukgebie-
den in de buurt of net ten 
oosten van Nederland. De 
pech is er natuurlijk nog 
steeds dat het zeewa-
ter voor onze kust veel 
te koud is en zo lang die 
wind niet aflandig wordt 
blijft deze aanlandig (bijna 
Cruijffiaans) en wordt het 

natuurlijk nooit echt warm 
in Zandvoort en omgeving.

Donderdag tot en met 
zondag vallen er periodiek 
enkele kille buien vanaf 
zee en is het met hooguit 
15 graden in de noordelijke 
randstad natuurlijk nog 
steeds te koud voor eind 
mei. In het weekend blijft 
de omvangrijkste neer-
slaghaard waarschijnlijk 
net buiten Nederland zo-
dat het weer kan meeval-
len en veelal droog blijft. 

De reguliere wind blijft 
voornamelijk uit  het 
noordwesten waaien. 
Tussendoor zijn er duide-
lijk ook goede momenten, 
soms zelfs met felle op-
klaringen en dan oogt het 
fraai. Vooral na het week-
end zien we een uitloper 
van het Azorenhoog rich-
ting West-Europa reiken 
en dat biedt voorzichtig 
hoop op een stabieler, dro-
ger en zonniger weerbeeld 
op termijn. 

Meer (achtergrond) info 
over de eventuele omme-
keer naar plezant zomer-
weer begin juni is te verne-
men via de webzijde www.
weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

De luchtdruksituatie voor de komende dagen heeft wel 
wat weg van een situatie die doet denken aan de beruchte 
Europese moesson. Toch zijn er ook wel weer wat licht-
puntjes te noemen in een later stadium.

 Do. Vr. Za. Zo. 

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. 
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet 
heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)Afhaalpunten
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Op korte termijn op 

zoek naar een 
betaalbare stucadoor? 

Bel voor een vrijblijvende 
prijsopgave naar 

Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
Tel. 06-41074141
www.stucadoor-

specialisten.nl
.........................................................
Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door zorg-

verzekering) 

Het Pakhuis
De leukste 

kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Hoveniersbedrijf

Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg 
en onderhoud. 

Tevens reparatie 
straatwerk. 

023-5353591 of 
06-22209568

.........................................................
Voor een pedicure  

behandeling waarin u de 
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is in 

het verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroeide 
nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 

16 jaar ervaring. 
Tel. 06-46098919. 

www. pedicurezandvoort.nl

PC-problemen? 
Rep-it 

lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 
of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag 
met de prijs!

Basisbeh. sch.maken 
+ nagels knippen 

+ eelt verwijderen 
+ evt. likdoorns weghalen 

+ creme massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 

Thuisbehandeling 
normaal € 30 nu € 25. 

Info: 5734944 of 
06-50203097

.........................................................
Schilder heeft tijd over

€ 12,50 p.u. 
Ook stucwerk mogelijk. 

Tel. 06-27048739

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Gespecialiseerd 

in Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 0653231754
.........................................................

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-,

 wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Te huur: 7 pers. chalet 
op het eiland van Maurik. 

(Betuwe)
All in prijs al vanaf € 495 p.wk. 

Voor info: 
marcelhorneman @

gmail.com

"Uw auto verkopen!!"
voor de hoogste prijs?? 

of zoekt u een 
leuke occasion?

b.v. ford fusion bj. 2004 
met hoge instap
APK, alles electr. 

voor € 3750,00 !!!!
Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel 

06-55383624
.........................................................

De kinderdagverblijven 
Pippeloentje en Pluk 

zijn blij met de 
geadopteerde bloembakken 

van de gemeente. 
Samen zorgen we 
voor onze buurt, 

ook dat is 
'SKiP-Natuurlijk'. 

www.pippeloentje-pluk.nl 
.........................................................

Kofferbakverkoop
1 juni en 17 augustus 

van 10.00 tot 16.00 uur
Wilt u ook

spullen verkopen?
Bel voor meer informatie: 

06-19427070
www.onair-events.nl
Wilt u tweedehands 

spullen kwijt? 
Wij komen graag even kijken 

en halen het gratis op!
.........................................................

Gezondheid aan Zee 
nodigt u uit op de 
Voorjaarsmarkt, 

zondag 2 juni, 
om kennis te maken 

met de echte Aloe Vera 
van Forever. 

Tot ziens in onze stand 
in de Haltestraat. 

www.gezondheidaanzee.nl  
.........................................................

Healing Service: 
Maandagmiddag 
3 juni, op afspraak, 

tussen 13.00 en 15.00 uur. 
Gebed voor zieken en 

andere problemen. 
Haltestraat 62b. 
Tel. 06-40236673

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15,- 
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.

schroten 13x90 
mm € 2.60/m.

lengtes van 2.10 tot 5.40 m. 
andere artikelen 

op bestelling
geopend za 12.00-17.00 u en
op afspraak, ook ’s avonds. 

uitsluitend á contant, 
geen pin

AANBIEDING: 25% KORTING 
op vuren 18x69 mm 

t/m 8 juni a.s.
van € 0.98 voor € 0.74/m.

Joost van Diepen tel. 
06-29091069

.........................................................
Hulp met Windows 8

Ik zou graag wat extra 
hulp hebben met het 

gebruik van windows 8. 
wie kan mij helpen? 
W. Busé, 023-5715292 

(na 17.00 uur)
.........................................................

Te Koop: nieuwe bench 
voor middelgrote hond, 

prijs € 20. 
Tevens goedgekeurde 

reistas voor vliegtuig voor 
een klein hondje, prijs € 30. 

Tel. 06-22250954 
.........................................................
Zomerworkshop schilderen

8 juni 14-17 uur
€ 49 incl. alle materialen.

Atelier Corbani
Van Speijkstraat 104

Tel. 023-5712749
www.corbani.com

.........................................................
Nu ook in Zandvoort 

en omgeving!
Schilderen binnen en 

buiten. En allerlei klusjes
in en om het huis. 

Kwaliteit voor
een redelijke prijs. 

Schildersbedrijf Peter
Tel. 06-22409492

Word ook KWF-collectant
Meld je vandaag nog aan op
www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte
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You never know how
strong you are until

being strong is the only
choice you have

do
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(Cayla Mills) 

Tegeltje

Merken we de crisis? Natuurlijk merken we de crisis. 
Iedereen wordt geraakt door de crisis. Maar het absolute 
dieptepunt van dit jaar vind ik nog wel het faillissement 
van Free Record Shop. Sinds ik een besef heb, zit deze 
winkel in elke bekende winkelstraat van ons land. Ik kon 
er altijd heerlijk struinen door de oneindige bakken Cd’s 
en Dvd’s. 

755 medewerkers krijgen nu geen loon meer, laat staan 
hun vakantiegeld. En wat komt dat toch weer goed uit 
dat net dat faillissement aangevraagd is in mei. Scheelt 
toch weer acht procent! Boeven zijn het. Niet meer en niet 
minder. Ik ken de detailhandel van grote concerns en als 
ze ergens goed in zijn dan is het wel het manipuleren van 
de medewerker achter de kassa en het over zijn rug vuile 
trucjes uithalen. Ze hebben het zelfs voor elkaar gekregen 
om nog winkels te openen, terwijl het personeel weet dat 
het geen rode cent krijgt. Er zal wel een e-mail gestuurd 
zijn dat ze zo blij zijn met jou als medewerker en dat Free 
Record Shop rekent op loyaliteit in deze moeilijke tijd. 
Want ja, we schuiven lekker alles af op de crisis.

Feit blijft dat deze keten het helemaal aan zichzelf te dan-
ken heeft. Niks crisis maar wanbeleid! Niet meegaan met 
de tijd en denken dat de bomen tot in de hemel groeien. 
Steeds meer mensen kopen hun muziek en kijken hun 
films via internet. En de cd-winkel krijgt steeds minder 
bezoek. Daar is toch niks aan te doen? Nou meneer en 
mevrouw De Manager, dat is nou net uw kerntaak! De 
markt in de gaten houden en de kansen zien. En als uzelf 
de kansen niet kunt ontdekken dan kunt u altijd nog naar 
medewerkers op de daadwerkelijke 
werkvloer luisteren. Maar die taak is 
in de loop der jaren volledig onder-
gesneeuwd door oeverloos geneu-
zel en het veiligstellen van uw eigen 
baantje. Helaas, ook u moet het veld 
ruimen!

Gratis Personeel Winkel

Uitgesproken!

Ingeborg Engelsma heeft al enkele jaren naam ge-
maakt als darmtherapeut en heeft een aantal jaren een 
praktijk gehad in de Swaluëstraat in Zandvoort. Ambi-
tieus en leergierig als ze is, heeft ze zich in nog meer 
andere en diverse specialisaties verdiept. Zo biedt ze, 
naast darmspoelingbehandelingen, Holistisch Hypno-
se sessies, levend bloed analyse, kindercoaching, mas-
sages, voedingsadviezen, Pranic healing, Biomagne-
tisch paar, Lipofreeze en Slimpress Lymfedrainage aan. 
En omdat ze zoveel te bieden heeft op het gebied van 
lichaamswerk, heeft ze sinds 7 maanden een nieuwe 
praktijk aan het Stationsplein 12 in Zandvoort.

Als je een afspraak maakt met Ingeborg weet je van 
te voren niet welke behandeling je krijgt, want het ligt 
eraan welke klachten je hebt. Ze gaat eerst goed kijken 
waar je problemen liggen, en zo kan ze een behandeling 
op maat geven. “Ik werk vanuit mijn hart en ik luister 
ook naar mijn intuïtie. Ik vind het leuk om mensen de 
hulp te bieden die ze nodig hebben, en ze te begeleiden 
in het proces waar ze staan”, zegt ze trots.

Mocht je geest nou helemaal in balans zijn, maar wil 
je alleen een paar kilo vet kwijt, dan biedt zij nu een 
nieuwe methode uit Amerika aan: vet bevriezen. Dit 
houdt in het kort in, dat je vetcellen worden bevroren 
met de Lipofreeze en afgevoerd worden via je lymfe. Het 
is minder omslachtig dan liposuctie en na 2 behande-
lingen ben je al bijna voor de helft van je vet af! Zonder 

pijn, littekens of andere bijwerkingen. “Het eerste re-
sultaat is te zien na 4 tot 6 weken, waarna je mogelijk 
een tweede behandeling kan volgen”, zegt ze. Op 7 en 
8 juni is er een open dag waar je kennis kunt maken 
met de Lipofreeze.

Daarnaast zijn kinderen ook haar grote passie en be-
geleidt ze kinderen met psychische problemen. Daar, 
waar de ouders vastlopen in de reguliere gezondheids-
zorg, zijn ze met 2 behandelingen bij Ingeborg al erg 
geholpen! “Met kinderen werken is ook zo dankbaar 
werk en ze gaan zo anders met hun problemen om dan 
volwassenen”, vertelt Ingeborg. Ze is van alle markten 
thuis en dat is ideaal omdat sommige klachten een an-
dere benadering nodig hebben. Voor meer informatie 
en inschrijving voor de open dag kun je haar website 
bezoeken, www.natuurgeneeskracht.nl.

Ingeborg Engelsma: 
therapeut in hart en nieren

Ingeborg Engelsma

Kijk nou eens!
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Soms klopt alles in een beeld… 

Interview
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Vanaf komende week vrijdag, 7 juni, zal het Wapen van Zandvoort dit 
recept serveren. Op de eerste en de derde vrijdag van de maand zal dan voor 
maximaal 20 couverts het recept uit de Zandvoortse Courant bereid worden. 
Om de keer zal het recept een kip, rund, varkens of vegetarisch recept zijn. 

U kunt reserveren via telefoonnummer: 023-8223780 
of loop even binnen in het café aan het Gasthuisplein (beide na 15.00 uur).

HET WapEn van ZandvoorT

Dier van de Week
Sieta is een vrolijk en energiek hondje. Ze is bijna 8 jaar jong en is een kruising wind-
hond. Ze is gek op aandacht, spelen en knuffelen. Ze vindt het leuk om mee te gaan op 
de fiets in een fietsmandje en is gek op kinderen! Ze is heel sociaal naar soortgenootjes 
toe maar gaat toch het liefste haar eigen gangetje. Van katten is ze niet zo gecharmeerd; 
een huis zonder is voor haar het beste. Sieta luistert prima en kan ook netjes los lopen. 
Deze leuke hond zoekt een minstens 
net zo leuke baas! 

Bent u het leuke baasje dat 
Sieta zoekt? Kom dan snel eens 
met haar kennismaken. 
Dierentehuis Kennemerland, 
Keesomstraat 5. 
Geopend van maandag t/m 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Tel. 5713888, 
internet: www.dierente-
huiskennemerland.nl.

3 eetlepels ketjap,
2 eetlepels zonnebloemolie,
1 eetlepel limoensap,
1 theelepel bruine 

basterdsuiker,

Bereiding:
Maak een marinade van de ketjap, zonnebloemolie, limoensap, basterdsuiker, rode 
peper en knoflook en schep de kipblokjes hier doorheen. Laat de marinade in de 
koelkast minimaal 30 minuten intrekken. Neem een verse ananas, maak deze schoon 
en snijd de vrucht in blokjes. Verhit in een braadpan 1 eetlepel zonnebloemolie en 
bak de ui en de paprika gedurende 2 minuten. Laat de gemarineerde kip uitlekken 
boven een kom, voeg die toe en bak het geheel nog 2 minuten op hoog vuur. Voeg 
de marinade toe en de ananas en laat alles ongeveer 5 minuten door pruttelen, tot 
de kip gaar is. Serveer met rijst en een frisse salade van komkommer.

Tips:
Maak de Kip Hawaï kleuriger door verschillende soorten paprika te nemen. Strooi 
er gehakte cashewnoten over heen.

Benodigdheden:

Kip Hawaï
Hoofdgerecht voor 4 personen

Kook eens anders… Kook eens anders…
in Het Wapen van Zandvoort!

1 in ringetjes gesneden rode 
peper (zonder zaadjes),

2 uitgeperste  
teentjes knoflook,

400 g. kipfilet in blokjes,

2 rode paprika’s, 
in blokjes,

1 rode ui,  
grof gesnipperd,

1 verse ananas.

Derde editie 

Vrijdag 7 juni 2013
Kerkplein, 19.30 - 22.00 uur

Hoort, Zandvoorters Hoort!
Alle Zandvoorters, groot en klein, oud en jong

Zing met ons mee
19:15 - 20:00 uur Muziek / Voorprogramma
20:00 – 22:00 uur Zing In Zandvoort met Mike Daane

Met medewerking van veel leden van alle Zandvoortse koren

Volg ons nu ook op facebook!
 

http://www.facebook.com/dorsmanassurantien

dorSman.nl oF 023-5714534

Voetgangster aangereden
Een 51-jarige vrouw uit Hoofddorp is vorige week donderdag gewond geraakt 
bij een aanrijding op de Burg. Engelbertsstraat. Op het moment dat de vrouw 
lopend de rijbaan wilde oversteken, kwam vanuit het Wagemakerspad een 
bestelauto aanrijden die op de Burg. Engelbertsstraat rechtsaf wilde slaan. 
De automobilist, een 25-jarige Haarlemmer, zag de vrouw vermoedelijk te 
laat en reed tegen haar aan. De vrouw liep letsel op en werd voorbehandeling 
overgebracht naar het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp.

politiebericht
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Kijk voor onze folder op groenrijkvelserbroek.nl

Een greep uit onze folder!

GroenRijk Velserbroek
Rĳ ksweg 289 • 023-5376190
www.groenrĳ kvelserbroek.nl Geldig van 29 mei t/m 4 juni 2013 /groenrijkvelserbroek

wat geleerdwat geleerdwat geleerdwat geleerd

Mooi weer

Prijskraker

7,99

  
Lavendel
Lavandula angustifolia ‘Hidcote’.Potmaat 17 cm. 
Per stuk 4,99

gratis1+1

  0˚

Portulaca
in schaal
Carnaval.
Potmaat 27 cm. 

van 11,99Cvoor

Mooi weer wat geleerd

Prijskraker

7,99

Lavendel
Lavandula angustifolia ‘Hidcote’.

Potmaat 17 cm. Per stuk 4,99

gratis1+1

Portulaca

in schaal
Carnaval.

Potmaat 27 cm. 

van 11,99Cvoor

Kijk voor onze folder op groenrijkvelserbroek.nl

A.s. zondag
koopzondag!

 

Dagje strand met schoolDoorstart café The Living Room
De 39 kinderen van de groepen drie van de Oranje Nas-
sauschool hebben vorige week vrijdag genoten van een 
project dat Ilja Botman organiseerde als examenopdracht. 
Het werd een dagje strand om niet snel te vergeten.

The Living Room, op de kop van de Zeestraat, krijgt een 
doorstart. Boy van Rookhuizen heeft hulp gekregen van 
Paul Emons en samen gaan ze een heel nieuw concept 
neerzetten. De beide heren willen van The Living Room 
een eet/muziekcafé maken.

Botman studeert aan het 
NOVA College in Haarlem 
in de richting Evenementen 
Organisatie. In samenwer-
king met Beach Club Tien 
en Strandactief van Bram 
Molenaar werden de kinderen 
wegwijs gemaakt in de pira-
tenwereld van Strandactief. De 
kinderen werden in drie groe-
pen verdeeld en gingen aan de 
hand van een echte schatkaart 
op zoek naar de schat. Tevens 

Het roer gaat radicaal om. 
Voor wat het eten betreft 
komt er iedere dag een an-
dere dagschotel voor slechts  
€ 7,50. Voor een soepje vooraf 
betaalt u € 2,50 extra en een 
dessert kost € 1,50. Meld van 
tevoren dat u drie gangen 
wilt gebruiken dan betaalt 

stond er een rondgang door 
het Juttersmu-ZEE-um op het 
programma en samen met 
de strandkar van Strandactief 
gingen ze garnalen vissen. 

Het was een onvergetelijke 
dag voor de kinderen die dit 
jaar wel een heel mooi einde 
van het schooljaar beleven. 
Want binnenkort gaan ze ook 
nog eens op schoolreis! Het 
kan niet op.

u in plaats van € 11,50 maar 
€ 9! Verder willen de onder-
nemers iedere dinsdag een 
gratis portie eten serveren. 
Wilt u een portie extra dan 
kost dat € 2,50.

Op muziekgebied komt er 
in Zandvoort een revolutie, 

Schat opgraven in het zand

Het interieur van het café wordt onder handen genomen

aldus Paul Emons. Iedere 
vrijdag zijn er Nederlandse 
zangers die live optreden. 
Niet alleen het Nederlandse 
repertoire maar ook anders-
talig. Die muziekavonden 
worden door entertainment-
bureau Matt Jaxxon verzorgd. 
Op zaterdag komen drie Dj’s 
hun kunsten laten horen. 
Allerlei soorten elektronische 
muziek zullen dan vooral de 
jongere Zandvoorters aan-
spreken. Donderdag wordt 
de karaokeavond in The Living 
Room. 

Tot slot organiseert The Living 
Room vanaf eind oktober een 
‘Voice of Zandvoort’. In een 
aantal weken wordt bekend-
gemaakt door een zeer er-
varen jury wie de hoofdprijs, 
een opname voor een Cd, in 
de wacht heeft gesleept. 

Binnenkort komen er twee 
dartbanen in het café en dan 
zijn er plannen om met een 

eigen dartsteam aan de com-
petitie deel te gaan nemen. 
Tevens is The Living Room ui-
termate geschikt voor feest-
jes en partijen. Vanaf mini-
maal 15 gasten betaalt u voor 
eten en drinken niet meer 
dan € 27,50 per persoon. 

De groep jongeren, die voor-
heen door Boy werd ‘opge-
vangen’ in The Living Room, 
zijn in overleg met de ge-
meente voor een nieuw on-
derkomen. Totdat er een op-
lossing is gevonden, zijn zij 
iedere woensdagmiddag van 
12.00 tot 18.00 uur welkom in 
The Living Room. 

The Living Room aan de 
Zeestraat 24 wordt op 7 juni 
vanaf 20.00 uur feestelijk 
heropend met een spet-
terend optreden van Hans 
Steiger. Meer informatie kunt 
u krijgen via www.facebook.
com/thelivingroomzv of via 
06-40656173.

(advertentie)
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Van piratenzender naar Zandvoortse Omroep Organisatie

de enige is van het eerste uur. Na een tweetal verhuizin-

gen van studioruimtes, eerst naar de Watertoren en later 

naar het Gasthuisplein, is de hartenwens van het ZFM 

bestuur, ‘een grotere studio’ aan de Tolweg, vervuld. 

De piraten van Delta radio in het tuinhuisje van Rob Harms

Op 14-jarige leeftijd droomde Rob Harms over radio maken. 
In 1983 werd er een illegale zender in het tuinhuis van zijn 
ouders gebouwd. Samen met zijn vrienden Edwin Keur, Dirk 
van Duijn, Martijn Luiten en Bas de Baar verzorgden ze elk 
weekend tot diep in de nacht de illegale ‘Delta Air radio’. 
De radiozender werd goed beluisterd want ieder weekend 
belden er minstens 400 luisteraars voor verzoeknummers 
en het doen van de groeten. Ondertussen waren er vanuit 
de gemeente plannen voor een lokale radio en het groepje 
vrienden had daar wel oren naar. Men besloot om, als het 
zover was, met Delta radio te stoppen. Maar zover kwam 
het niet, want tijdens een radiocontrole naar illegale uit-
zendingen werd de zender ontdekt en door de politie in 
beslag genomen. De radiopiraten kregen een boete van 
500 gulden, die door de ouders betaald werd. 

Zandvoortse radio ZFM
In 1985 kwam er een wet dat het mogelijk maakte om 
plaatselijke omroepen in het leven te roepen. Bas de Baar, 
Lennard de Groot, Rob Harms en Daniel en Vincent Huijing, 
kregen via een brandbrief aan de rechter hun in beslag 
genomen apparatuur terug, op voorwaarde dat er dan 
een officiële lokale omroep zou komen. Op 9 februari 1990 
werd de stichting Zandvoortse Omroep Organisatie offici-
eel bij notaris Gielen opgericht. Alleen de gemeenteraad 
van Zandvoort moest nog toewijzen en een officiële toe-
stemming geven. Een kink in de kabel kwam toen bleek 
dat ook de Heemsteedse omroep de Branding, van de heer 
Paagman (directeur van de stichting Zandvoort Promotie), 

zich had aangemeld voor een vergunning in Zandvoort. 
Voor het aanmelden bij de gemeenteraad moest ook een 
Programmaraad worden samengesteld uit vertegenwoor-
digers van de Zandvoortse bevolking. De gemeenteraad 
stond in eerste instantie niet achter ZFM, pas na inmen-
ging van de fractievoorzitters Jaap Methorst (VVD) en Ruud 
Sandbergen (D66) kwam uiteindelijk ZFM als overwinnaar 
uit de strijd als zijnde dé radiozender van Zandvoort.

Radio maken is een kunst
Er was wat apparatuur, maar geen geld om het professi-
oneel te maken. Dus werd de mogelijkheid geboden om 
aandelen te verwerven voor 1500 gulden. Met name de 
ouders van de eerder genoemde jongeren kochten vervol-
gens de aandelen. Een locatie werd gevonden in de cata-
comben van de Watertoren, waar vandaan 24 uur per dag 
rechtstreeks werd uitgezonden. Er was een diversiteit aan 
programma’s van jazz tot aan een spiritueel programma. 
Later volgde een kunst en cultuurprogramma, ‘Getetter aan 
Zee’ van Marianne Rebel, en een kookprogramma Coquerell 
van Elisabeth Burkhard. Het actualiteitenprogramma 
Goedemorgen Zandvoort werd iedere zaterdagochtend 
uitgezonden vanuit café Neuf, dat met een mobiele zen-
der werd omgetoverd tot een mobiele studio. Nu is hotel 
Hoogland gastheer van dit programma. 

Studio Gasthuisplein 
Vanaf 1999 verzorgde ZFM de uitzendingen vanuit een 
hoekhuis aan het Gasthuisplein en de Kruisstraat. Veertien 
jaar lang werd vanuit deze studio uitgezonden. Echter de 

wens voor een aparte presentatieruimte en de voor de 
stichting te hoge huurprijs waren aanleiding om naar een 
andere ruimte op zoek te gaan. De organisatie wil in de toe-
komst ook digitale filmbeelden gaan uitzenden en daarvoor 
was een grotere ruimte nodig. Eind vorig jaar werd duidelijk 
dat ZFM kon verhuizen naar de Tolweg, in het pand waar 
de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) en toneelvereniging 
Wim Hildering waren gevestigd. ZRB kon onderdak krijgen 
in de nieuwe kazerne van de Zandvoortse brandweer en 
via een onderlinge ruiling van ruimtes met de toneelver-
eniging kon de wens van ZFM voor een grotere studio in 
vervulling gaan. 

Nieuwe studio 
Er wordt straks meer dan alleen radio gemaakt aan de 
Tolweg. Er is ook een actueel TV tekstkanaal, de radio is via 
internet over de hele wereld te beluisteren en men is dit 
jaar begonnen met experimentele televisie uitzendingen. 
Gemeenteraadsvergaderingen worden nu al rechtstreeks 
uitgezonden en in de toekomst zal nog meer gebruik wor-
den gemaakt van dit medium om als gemeente optimaal 
te kunnen communiceren met de inwoners van Zandvoort. 

Na 3 weken hard werken van minimaal 5 radio-medewer-
kers is op woensdag 29 mei om 17.00 uur de stekker er-
uit getrokken op het Gasthuisplein en is ZFM twee dagen 
niet in de lucht. Op zaterdag 1 juni is de lokale radio vanaf 
14.00 uur weer te beluisteren maar dan uit de studio aan 
de Tolweg. De officiële opening van de nieuwe studio vindt 
op 23 juni aanstaande plaats.

De Zandvoortse Omroep Organisatie (ZOO), beter bekend 

als ZFM, is niet meer weg te denken uit het Zandvoortse. 

In 23 jaar is ZFM uitgegroeid tot een professionele orga-

nisatie met 80 medewerkers, waarvan Rob Harms nog 

Bas de Baar en Lennard Huijing hebben fiat van de  
gemeenteraad gekregen

Cor Draijer in de kelder van de watertoren met politici voor  
een interview

Edwin Keur achter de draaitafel in de watertoren

Opening studio Gasthuisplein door Rob Weij en  
burgemeester Ter Heijden

Aan de muur van het pand hangt al het bord van ZFM

&Heden  Verleden
door Nel Kerkman
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kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebben-
den bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden 
omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Lijsterstraat 1, kappen drie bomen voorzijde nabij entree, 
verzonden 22 mei 2013, 2013-VV-033.

Bentveld:
- Langelaan 14, kappen boom in voortuin, verzonden 22 mei 
2013, 2013-VV-032
- Zandvoortselaan 80, plaatsen dakraam, verzonden, 23 mei 
2013, 2013,VV-034.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het 
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een be-
zwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op 
de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u 
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. 
In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 
BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook met een 
DigiD een verzoek om voorlopige voorziening digitaal indie-
nen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitge-
breide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar 
beroep bij de rechtbank worden ingediend.
Degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen het con-
cept-besluit  kunnen gedurende een termijn van zes weken 
na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen. 

RAADSZAKEN 20.05 uur
Voorjaarsnota

COLLEGEZAKEN  21.45 uur 
Mededelingen uit het college
Beleidsagenda en –verantwoording 2013-1

Debat en besluitvorming over de voorjaarsnota vindt plaats 
op 25 juni 2013. 

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan 
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 
agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de 
meest recente agenda en alle informatie op de website van de 
gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender 
met agenda’s ”. 

De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

Vergadering welstandscommissie
Op donderdag 6 juni vergadert de welstandscommissie in 
vergaderruimte 1 vanaf 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 1 juni haalt de ecocar weer Klein Chemisch Afval 
op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 10.10-11.00 
uur, Tolweg 11.10-12.00 uur
 
Reglement van orde 2013 voor de vergaderingen 
en andere werkzaamheden van het college
Het college heeft een nieuw reglement van orde voor zijn 
werkzaamheden vastgesteld, zodat voldaan wordt aan de ac-
tuele wet- en regelgeving. Het reglement bevat voornamelijk 
procedurele regels voor de collegevergaderingen

Ingekomen 
vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Dr.Kuyperstraat 2, plaatsen aanbouw, ingekomen 18 mei 
2013, 2013-VV-053.
- Westerstraat 1, plaatsen dakkapel voor- en achterzijde wo-
ning, ingekomen 21 mei 2013, 2013-VV-054.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden.Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen ken-
baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 

Gemeentelijke publicatie week 22 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 21 en de 
verdere in week 21 door het college genomen besluiten zijn 
in week 22 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 4 juni 2013. Zij houdt 
dan achter elkaar twee vergaderingen, Debat en Besluitvor-
ming.

De onderwerpen van beide vergaderingen:  
Jaarverslag en jaarrekening 2012
Veiligheidsregio Kennemerland – dekkingsplan brandweer
Veiligheidsregio Kennemerland – jaarrekening 2012 en begro-
ting 2014
Veiligheidsregio Kennemerland – gemeenschappelijke regeling
Jaarrekening en jaarverslag 2012 – Paswerk
Sportnota 2013 tot en met 2016
Retail- en horecavisie

Bij besluitvorming bovendien:
Lijst ingekomen post 25 april – 16 mei 2013

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De vergadering Gemeenteraad - Debat begint om 20.00 uur 
en 10 minuten na afloop daarvan begint de vergadering van 
Gemeenteraad – Besluitvorming. 

De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wij-
zigen. U vindt de meest recente agenda’s en alle infor-
matie op de website van de gemeente; klik hiervoor op 
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op woensdag 5 juni 2013. Zij 
houdt dan een Informatiebijeenkomst. U kunt inspreken over 
de onderwerpen op de agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Gemeenteraad - Informatie woensdag 5 juni 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

>>> vervolg op volgende pagina
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De datum van bekend¬making is de verzenddatum van de 
vergunning. 
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.

Evenementenvergunningen verleend 
- Er is een evenementenvergunning verleend aan de heer P. 
Nentjes voor filmopnamen op 3 juni 2013.

- Er is een evenementenvergunning verleend aan Stichting 
Winter Wonderland voor IJsbaan Winter Wonderland van 14 
december 2013 tot en met 5 januari 2014.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 22

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donder  dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

U kunt zelf uw afspraak inplannen  op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de 
gemeente aan de oranje button met het kalendertje erop. 
Uiteraard kunt u ook een afspraak maken aan de balie of bij 

de receptie of per telefoon.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

TCZ start eredivisie met twee keer verlies
Dive In @ The Beach

Het eerste gemengde zondag team van Tennisclub Zand-
voort (TCZ) is het eerste weekend in de nieuwe competitie 
om de eredivisie van de KNLTB niet goed doorgekomen. Za-
terdag moesten de TCZ’ers in Zandvoort een nederlaag te-
gen grote concurrent Metselaars, die promoveerden naar 
de eredivisie, incasseren en ook zondag moest er in het 
Limburgse Weert, tegen Van Horne, gebogen worden. Ook 
Van Horne is een kandidaat voor degradatie.

Komend weekend, 1 en 2 juni, organiseert Scuba Republic, 
de duikschool aan de boulevard Barnaart 12, het spectacu-
laire duikevenement Dive In @ The Beach. Ervaren duikers 
maar ook nieuwkomers in deze fascinerende sport maken 
kennis met opleidingen en activiteiten die de duikschool 
te bieden heeft. De activiteiten vinden niet alleen in de 
duikschool plaats maar ook aan de overkant, op het Zand-
voortse strand.

Speeldag 1, tegen het Haagse 
Metselaars op de eigen ba-
nen van tennispark de Glee, 
begon eigenlijk veelbelovend. 
De tweede dame van TCZ, de 
Kirgizische Ksenia Palinka, 
was vrij snel klaar met haar 
(Belgische) tegenstandster. 

De eerste dag staat in het 
teken van de beginners- en 
vervolgopleidingen. Tevens is 
er aandacht voor de speciale 
National Geographic cursus 
die Scuba Republic als een 
van de weinigen in Europa 
mag verzorgen. Hebt u nog 
nooit gedoken dan kunt u 
een kennisduik maken, er zijn 
duikuitrustingen aanwezig. 
’s Middag gaat er bij wrakken 
in de Noordzee gedoken wor-
den. De tweede dag wordt er 
veel aandacht besteed aan 
bepaalde opleidingen en 
kan er weer een duik in zee 
gemaakt worden. Het week-
end wordt afgesloten met 
een drankje en een hapje bij 

In 6-4 en 6-3 bracht ze TCZ 
op een 1-0 voorsprong. De 
Zandvoortse eerste dame, 
Lesley Kerkhove, had het 
heel wat moeilijker. De eer-
ste set tegen haar Italiaanse 
opponent werd een deceptie, 
2-6. De Zierikzeese vocht zich 

strandpaviljoen Strand 21.

Het is een gratis evenement. 
In verband met de organisa-
tie dienen alle deelnemers 
of bezoekers zich wel aan 
te melden via een mailtje 
naar info@scubarepublic.
nl onder vermelding van @ 
THE BEACH DAG 1 of @ THE 
BEACH DAG 2 (of beiden) 
en de gegevens en het aan-
tal personen die eventueel 
meekomen. Het volledige 
programma en de tijden 
vind je op www.scubarepu-
blic.nl. Voor meer informatie 
neem contact op met Jan van 
Voorst of Walter Heijmans: 
023-7433000.

terug en won de tweede set 
met 6-3. De beslissende der-
de set was om van te smul-
len, alleen het resultaat was 
niet goed voor Zandvoort. Na 
7 breaks en 2 matchpoints 
voor Kerkhove werd uitein-
delijk met 5-7 verloren. 

De beide herenpartijen 
moesten aan Metselaars 
gelaten worden. Zowel Kevin 
(5-7, 2-6) als Scott (3-6, 5-7) 
Griekspoor waren niet op-
gewassen tegen hun tegen-
standers. De beide dubbels 
werden gedeeld. Kerkhove/
Palinka verloren met 1-6, 4-6 
en de tweeling Griekspoor 
wisten met 6-2 en 7-6 (6) te 
winnen. Dag 1 werd daardoor 
afgesloten met een 2-4 eind-
stand.
 
Zondag
De lange reis naar Weert 
hebben de Zandvoorters niet 
goed overleefd. Kerkhove 
won overtuigend met 6-2 
en 6-0, maar dat bleek uit-

Lesley Kerkhove

tennis 

eindelijk de enige partij te 
zijn die TCZ wist te winnen. 
Palinka kon geen potten 
breken in haar single (6-2, 
6-1) en ook de gebroeders 
Griekspoor moesten elk hun 
single in Weert laten: 6-4, 
6-4 en 6-4, 6-2. Ook de dub-
bels waren voor Zandvoort 
een klein drama. De beide 
Zandvoortse dames verloren 
hun partij met 6-4, 6-1 en de 
gebroeders Griekspoor met 
6-2, 6-1. 

Het is op zijn zachtst ge-
zegd een tegenvallende 
opening, tegen clubs die 
net als Zandvoort zullen 
strijden om lijfsbehoud. 
Komende zaterdag speelt 
TCZ uit bij titelkandidaat 
Lobbelaar, met toppers als 
Jesse Huta Galung en Matwé 
Middelkoop. Een dag later 
speelt TCZ op de eigen banen 
tegen Amstelpark. Dinsdag 
4 juni speelt TCZ thuis te-
gen Alta waar o.a. Michaëlla 
Krajicek voor uitkomt.
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Zandvoorts damesteam wint 24 uursrace

Hockeysters verliezen van Athena

Slot bridgecompetitie
Het Zandvoortse damesteam ‘Glorious Eight’ is in hun 
klasse glorieus winnaar geworden van de Cycling Zand-
voort 24 uursrace. Afgelopen weekend werd deze verreden 
op Circuit Park Zandvoort. De dames wonnen daarmee een 
fraaie beker en tevens alle acht een uitnodiging voor een 
bezoek aan de sauna. “En daar ging het ons om”, zei een 
van de glunderende dames met een knipoog. 

In een meer dan onderhoudende wedstrijd hebben de da-
mes van de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) op sportpark 
Duintjesveld niet kunnen winnen van Athena. Bij rust was 
de stand nog in evenwicht, 1-1, maar het elfde team van de 
studentenvereniging uit de Watergraafsmeer sloeg in de 
tweede helft toe en won met 3-4. 

Op de woensdagavond was het tot aan het laatste spel span-
nend of het Ada Lips & Eugenie Spiers zou lukken om de eer-
ste plaats in de A-lijn te behouden. Het verschil met Tiny Mo-
lenaar & Wim Brandse bedroeg slechts enkele procenten. Het 
doorgewinterde paar wist hun achterstand om te buigen en 
alsnog, zoals haast gebruikelijk, bovenaan te eindigen. 

De deelnemers hebben 24 
uur lang echt af moeten zien. 
“Als je eenmaal voorbij de 
Tarzanbocht kwam ging het 
wel weer. Dan had je de kou-
de, harde wind in de rug maar 
achterop het circuit en bij het 
opkomen van het rechte stuk, 
kwam die wind weer pal van 

De wedstrijd begon voor 
Zandvoort veelbelovend. Al in 
de derde minuut kon Denise 
Hoek, uit een aanval via Julia 
Buchel en Nathalie Huisman, 

Marieke v.d. Burg & Maria 
Groene woud behaalden keu-
rig de 3e plek. Nadat Maria 
Em me lot & Ineke Romviel 
eerder al gepromoveerd waren 
naar de B-lijn, stomen zij via 
een derde plaats in de B-lijn 
regelrecht door naar de A-lijn, 
vooraf gegaan door Els Vis ser 
& Geert Veld huis en en Wout 
Bak ker & Jap Sweij en. Uit de 
lastige C-lijn keren na de zo-
mervakantie eveneens een 
drietal paren terug naar de 
B-lijn: Elly Kei zer & Kitty Mel-
chers, Rita Schilder & Hannie 
Zwemmer en Annelies van 
Kooten & Armand d’Hersigny. 

De laatste donderdagcompe-
titie gaf deze keer in de A-lijn 
een afgetekende overwinning 
te zien voor de heren Dik Polak 
en Kees Blaas voor Hans Ho-
gen  doorn & Ko Luijkx. Vier pa-
ren moeten helaas uit deze lijn 
degraderen en hun plaatsen 
worden ingenomen door: Dick 
Par men tier & Cees Ste ke len-
burg , Eef Eijkel boom & Roos 
Pil ler en Jacques Kok & Wim 
Veld huiz en uit de B-lijn. An ne -

voren”, vertelde een van de 
Zandvoortse deelnemers. 

Het werd gaande de nacht 
nog erger. Het begon hard te 
regenen en dan de combina-
tie met een temperatuur die 
niet veel boven de 5°C. kwam, 
maakte het extra zwaar. Maar 

de bal in het doel van Athena 
werken. Nog voor rust kon-
den de Amsterdamse dames 
op gelijke hoogte komen na 
een serie strafcorners, en het 

lies van Kooten en Rita Schil-
der wisten heel knap ook op 
de donderdagmiddag te pro-
moveren, respectievelijk met 
partners John At kinson en 
Louis Schuur man. Als nummer 
1 eindigde in deze C-lijn echter 
Paul Zwaans wijk & Leo Steeg-
man. De D-lijn gaf wat minder 
spanning te zien, want van 
meet af aan bepaalden Elly 
Pijtak & Jeff de Rooy de stand. 
Samen met dit paar wisten 
ook John van Deute kom & Rie-
neke Zwarts en Gonny Mul & 
Nanning de Wit promotie naar 
de C-lijn af te dwingen. 

De reguliere competitie is nu 
voorbij, maar in samenwer-
king met Open Golf Zandvoort, 
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ 
Zandvoort zal dit jaar een be-
scheiden Zomerbridge worden 
georganiseerd van woensdag 
5 juni t/m 28 augustus 2013. 
Aanvang 19.30 uur, einde 23.20 
uur. Vrije inloop, inschrijving 
vanaf 19.00 uur ter plaatse. 
Kosten € 6,- per persoon (in-
clusief 2 consumpties: koffie/
thee/fris/bier).

wielersport

hockey

bridge

toch werd er doorgetrapt, al-
les voor het goede doel, de 
stichting SAM. Gelukkig werd 
het bij de dageraad weer 
droog, maar echt aangenaam 
is het nooit geweest. En als je 
dan langs een zo goed als leeg 
circuit, waarschijnlijk waren 
er alleen familieleden van de 
deelnemers aanwezig, jouw 
‘stint’ moet rijden, maakt je 
dat niet vrolijk. Alle deelne-
mers verdienen dan ook eeu-
wige roem en diep respect.

In totaal mocht de orga-
nisatie 35 teams welkom 
heten, waaronder naast de 
Zandvoortse dames nog 6 
andere Zandvoortse teams. 
De meeste Zandvoortse 
teams reden in de categorie 
Sportklasse en eindigden 
in de voorhoede daarvan. 
Floorsystems For SAM 1 werd 
keurig vierde (187 ronden), 5e 
werd Versteegewielersport 2 
(182), de 6e plaats was voor 
Versteegewielersport 1 (170) 
en Floorsystems For SAM 2 
werd met 156 ronden 8e in 

was door heel goed keepers-
werk van Tessa Keur, die een 
strafbal stopte, dat die stand 
bleef staan. In de tweede helft 
kwamen onze plaatsgenoten 
op achterstand maar door een 
strafbal die benut werd door 
Sharon Kreuger, Huisman 
werd in de cirkel door de 
keepster getorpedeerd, was 
de stand weer in evenwicht. 
Het derde Zandvoortse doel-
punt kwam van de stick van 
Ilja Noltee, die de bal uit een 
rommelige situatie na een 
strafcorner in het doel wist 
te werken. Het was echter 
niet genoeg om de winst, in 
de laatste thuiswedstrijd van 
het seizoen, in Zandvoort te 
houden.

“Het was een plezierige wed-
strijd om te spelen met leuke 

Zandvoortse dames team ‘Glorious Eight’ werd eerste

De Zandvoortse keepster stopt een strafbal

deze klasse. Het E-bike team, 
het team op elektrische fiet-
sen van Zandvoorter Mark 
Rasch, won hun klasse met 
150 ronden en Floorsystems 
For Sam 3, een team met 
jonge medebewoners, werd 
uiteindelijk in de Toerklasse 
17 met 99 ronden. Een team-
genoot zei na afloop: “Ik heb 
een andere sport ontdekt. 
Wielrennen is gewoon ge-
weldig.”

Het team Floorsystems For 
SAM 3 had een aparte sponso-
ring gevonden. Zij hadden via 
diverse Zandvoortse onderne-
mers € 2325 bijeengebracht 
voor stichting SAM.

Hoeveel het evenement, 
met diverse georganiseerde 
onderdelen op het Ren ners-
kwartier, uiteindelijk aan 
sponsorgeld heeft opgeleverd 
voor de stichting SAM, was 
bij het ter perse gaan van de 
Zandvoortse Courant nog niet 
bekend. Wij maken daar op 
een later tijdstip melding van.

tegenstanders. Dit seizoen 
was niet bijzonder gunstig 
voor ons en we zijn dan ook 
bezig met aanpassingen in het 
veld waardoor het beter zou 
kunnen lopen. Gaandeweg 
kom je er achter dat het ene 
beter werkt dan het andere, 
maar zo hoop ik wel dat we 
uiteindelijk progressie kunnen 
maken. We moeten allemaal 
hard werken om samen een 
stap verder te kunnen komen 
en dat gaan we komend sei-
zoen dan ook doen”, aldus aan-
voerster Nathalie Huisman.

Door deze nederlaag tegen de 
rode laantarndagers, is Zand-
voort wat gezakt op de rang-
lijst. Komende week speelt 
ZHC om 10.45 uur in Am stel-
veen tegen de nummer 1 van 
de ranglijst, AMVJ 14. 

adverteerders

Haar
Kroon Mode
La Bonbonnière 
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pluspunt
Tand Prothese Zandvoort
Thalassa Strandpaviljoen 18
Theaterschool Het Nest
The Livingroom
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
VVV Zandvoort/Voorjaarsmarkt
Wapen van Zandvoort
Zandvoortsche Hockeyclub

Administratiekantoor 
K. Willemse

Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Seniorenvereniging 

Zandvoort 
Dorsman Assurantiën
Exprom
Grand Café Restaurant XL
GroenRijk Velserbroek

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden 
van alles wat in Zandvoort leeft. 



L O U I S  D A V I D S C A R R É :  betaalbaar wonen in hartje zandvoort

www.ldc-wonen.nl

KOM 1JUNI NAAR DE SUMMERSALE
EN ZIE HOE U KUNT WONEN!

is wonen op loopafstand van het strand, de zee en de duinen 
uw droom? Kom dan op zaterdag 1 juni tussen 10:00 en 
16:00 uur naar de aM Summersale op de bouwlocatie, ingang 
via de louis davidsstraat te zandvoort.

Louis Davidscarré:
 in het centrum van zandvoort
 vloerverwarming en -koeling
 zeer energiezuinig (energielabel a+)
 villeroy & boch sanitair en hansgrohe kranen
 keuken naar eigen wens in te richten
 mogelijkheid voor parkeerplaats in de ondergrondse garage
 bouw gestart, oplevering begin 2014
 
Appartementen:
 prijzen vanaf € 180.500 v.o.n.
 woonoppervlakte van 71m² tot 130 m²
 nog enkele startersleningen mogelijk!
 op begane grond ca. 3,4 m. hoge plafonds!
 eigen tuin of balkon op diverse zonliggingen
 
Herenhuizen:
 prijzen vanaf € 324.000,- v.o.n. (inclusief parkeerplaats)
 woonoppervlakte 141 m²
 zes kamers en optie tweede badkamer
 tuin en dakterras op het zuiden
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Courant 
Zandvoortse 

Zie onze advertentie op de achterpagina 

5 7Actueel Actueel Muziek Sport
Duizenden op
muziekfestival
circuit terrein

Ouderen laten
zich voortduwen
door leerlingen

Vrijdag ‘Zing
in Zandvoort’
op Kerkplein

Softballers
blijven goed
presteren

9e jaargang • week 23
6 juni 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

11 23

De GFT containers worden deze week 
weer schoongemaakt. 

Kijk op pagina 21 op welke dag dit 
in uw wijk gebeurt.

Gemeente Zandvoort

De Voorjaarsmarkt had afgelopen zondag eindelijk 
weer eens alles mee. Geen regenbuien en storm, nee, 
de zon scheen de hele dag waardoor het aangenaam 
toeven was in het centrum van het dorp. Eigenlijk was 
het ideaal marktweer: niet te warm en niet te koud. 
Je kon zowaar luchtig gekleed langs de kramen kuie-
ren. En dat deden heel wat mensen; meer vrouwen 
dan mannen overigens. Maar laatstgenoemden waren 
weer in meerderheid te vinden op de zonnige terrassen.

Afgelopen dinsdagavond zijn de deelnemers van de 
Zandvoortse Wandel4daagse weer van start gegaan. 
Maar liefst 500 wandelaars en vele honden begonnen 
hun 5 of 10 km route vanaf de nieuwe startplaats bij de 
Oranje Nassauschool.

Er stonden deze Voorjaars
markt weliswaar minder 
kramen, maar het aanbod 

Heerlijk wandelweer met wel 
een beetje harde wind maak
te het voor de vele liefhebbers 
weer aangenaam en plezie
rig. Opvallend veel jonge kin
deren en honden waren nu 
ook van de partij, waarvan de 
meerderheid de kleine route 
zonder mankeren en bijna 
routineus uitliepen.  

Uiteraard waren ook de vele 
vrijwilligers weer paraat om 
bij het oversteken te helpen 

was groot en heel gevari
eerd. Kleding lag er te kust 
en te keur: de leukste trui
tjes, broeken, lingerie, jas
jes en overhemden. Wie de 
moeite nam rustig alles te 
bekijken kon echt koopjes 
jagen. Bij een kraam in de 
Haltestraat kocht je zelfs 

of de drankjes en hapjes klaar 
te zetten bij de rustpunten. 
Morgen, vrijdagavond, wordt 
al weer de laatste route uit
gezet en worden de deel
nemers traditiegetrouw op 
het Kerkplein gehuldigd en 
voorzien van de verdiende 
medaille.  

Later deze maand, 25 juni, 
gaat ook de fiets4daagse 
weer van start. We houden 
u op de hoogte.

Voorjaarsmarkt had alles mee: 
mooi weer en veel publiek

Wandel4daagse 
beleefde prima start

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Een 
ZONNEBRIL-OP-STERKTE 
nu al vanaf 89 euro !!!!!

of GRATIS???
Als u uw zorgpasje 

meeneemt kijken wij 
dat graag voor u na!!!!

SEA optiek, 
zichtbaar beter!

Het werd eindelijk weer eens een zonnige Voorjaarsmarkt

Vrijwilligers staan klaar bij het rustpunt

Timmerdorp

‘Sommige ouders 
wilden al “timmeren” 

bij de inschrijving’

De Mannetjes

voor slechts € 4 een com
plete combinatie van blouse 
en rok. Op het Raadhuisplein 
konden dierenliefhebbers 
hun hond of kat verwennen 
met gadgetskoopjes, waar
onder een grote piepkip. 
Een bazin verwende haar 
Boemertje ermee, maar daar 
had ze al snel spijt van want 
het beest liet de kip oorver
dovend kakelen. Iedereen 
werd ‘gek’ van de herrie. 
Door stiekem de piep er uit 
te halen, keerde de rust te
rug, maar was de lol voor de 
hond er snel af.

Oorverdovend was ook de 
muziek aan de rand van 
het Raadhuisplein. Te hard 
afgesteld waardoor de mu
zikale kwaliteiten van de 
optredende artiesten niet 
goed uit de verf kwamen. 
Dan klonk de niet versterk
te doedelzakmuziek van een 
in Schotse outfit gestoken 
straatmuzikant een stuk 
aangenamer, al moet je wel 
van doedelzak houden, ui
teraard. Natuurlijk was de 
meest gestelde vraag aan 
de fraai uitgedoste Schot: 
wat draagt u onder uw rok? 
Niks toch…?

Uiteindelijk was iedereen 
uitermate tevreden over de 
Voorjaarsmarkt. De meeste 
kooplieden en de horeca
zaken hadden een topdag. 
Mede dankzij het in groten 
getale gekomen publiek. 
Zo zien we het graag in 
Zandvoort!

“Jeloi,
kom

zaterdag 15 juni
haringhappen

bij Thalassa en steun 
KiKa!

Hoort, zegt ’t voort!”
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inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Voor het verzorgen van uw uitvaart  
in Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend informatiegesprek mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67 - 2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278

Omdat wij u begrijpen

Voor uw blijk van medeleven na het 
overlijden van onze lieve paps 

BERT MOLENAAR
'Bertje Bom'

willen wij u hartelijk bedanken voor uw 
troostende woorden, condoleances 

maar vooral uw aanwezigheid, die voor ons 
een oprechte troost en steun betekenden.

Cindy 
Stephan 
Trudy

Onze dank en waardering voor 
uitvaartverzorging "Erika" 

en haar team voor hun 
hartelijke en perfecte werkwijze. 

Familie van der Mije.

Ik zag een andere machtige engel uit de hemel 
neerdalen. Een wolk omhulde hem en de 

regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als 
de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur.

(Openbaring 10 vers 1)

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Zandvoort heeft met verslagenheid kennis 

genomen van het overlijden van

Chris van Goolen
Zij wenst zijn nabestaanden Gods Kracht toe.

Mw. Y. Bijster-Bol, preses

Dag lieve Ans

Kus

Hans     Wally
Loeni    Levi

Demi

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het 
overlijden van onze lieve man, vader en opa

Jaap Schilder
Uw blijken van deelneming zijn ons van grote 

steun bij het verwerken van dit verlies. 

Familie Schilder
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column

…worden baby’s al met een 
mobiel in hun handje gebo
ren. Kijk maar eens om je heen. 
Laatst zat ik gezellig te eten, 
iets verderop zaten kinde
ren aan een tafeltje met hun 
mobieltje te klungelen. Hun 
bestelde eten stond koud te 
worden maar ze hadden er 
geen aandacht voor. Ook de 
ouders waren druk aan het 
chatten en WhatsAppen. Dus 
de kinderen hadden het van 
niemand vreemd. Het was wel 
lekker rustig.

Van kleins af aan worden kin
deren op school en thuis weg
wijs gemaakt met de moderne 
techniek. Ook mijn kleinkinde
ren. Vaak zijn ze handiger met 
iPad en smartphone dan opa 
en oma. Ze leggen haarfijn aan 
papa uit hoe je Skype moet 
downloaden. Een spreekbeurt 
wordt opgezocht op de com
puter en spelletjes doe je met 
je mobieltje. Zelf zijn we er ook 
debet aan, merk ik, want niets 
is rustiger wanneer een klein
kind uitgevloerd op de bank 
ligt met… een iPad. Of gaan 
we samen Rummiecubben 
op de iPad terwijl boven in 
de kast het originele spel ligt. 
Daarom is het perfect om 
één keer per jaar, 12 juni, een 
landelijke buitenspeeldag te 
organiseren. Buitenspelen is 
leuk én belangrijk in het leven 
van kinderen. Het is de plek 
waar ze vriendjes ontmoeten, 
kunnen bewegen en zich vrij 
voelen. Nu zijn de straten ook 
niet optimaal kindvriendelijk. 
Ik weet nog goed dat wij wel 
lekker op straat konden spe
len. Knikkeren, voetballen, tol
len, tikkertje, landje veroveren, 
rolschaatsen, roept u maar!

Daarom vind ik het zo gewel
dig dat er initiatiefnemers zijn 
in Zandvoort die ook dit jaar 
voor de kinderen weer een 
timmerdorp organiseren. Een 
week lang. Kleinzoon baalt 
want hij is nog te klein om 
mee te doen, z’n grote 
zus mag wel. Hopelijk 
wordt het een traditie 
en kan hij zich straks ook 
uitleven. N

el
 K

er
km

an

Volgens mij…

7  Zing in Zandvoort - Meezingfestival voor iedereen. 
 Kerkplein, 20.00-22.30 uur 
8  Strandbridgedrive - Verschillende strandpaviljoens, 
 09.00-18.00 uur
8  Club Nautique Beach Party - Strandpaviljoen 
 Club Nautique 23, 16.00 - 00.00 uur
9  Muziekpaviljoen - Kin dervermaak met o.a. de 
 Ballonnenbaron, een sneltekenaar en prinses Glitter. 
 Raadhuisplein, 13.00-16.00 uur
9  Muziek in Huis- klassiek ensemble in A.G. Bodaan, 
 aanvang 14.30 uur
14  Openlucht Vismaaltijd - Gasthuisplein, 
 aanvang 17.30 uur
14  Wereldrecord Skinnydippen - Strand Paal 69,
 aanvang 15.00 uur
15+16 Art Zandvoort - Expositie diverse kunstenaars. 
 Theater De Krocht, 11.00-17.00 uur
Iedere donderdag:
 Biologische markt - Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur
Iedere vrijdag:
 Creamarkt Center Parcs - Market Dome 
 Center Parcs, 18.00-22.00 uur

^ juni _ juni a 

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
6 juni t/m 12 juni

DE CROODS (3D / NL)
WO om 13.30 u. 

JURASSIC PARK (3D)
WO om 15.30 u.

FAST & FURIOUS 6
DO, MA, DI om 19.00 u.

FAST & FURIOUS 6
DO, MA, DI, om 21.30 u.

FILMCLUB:
NIGHT TRAIN TO LISBON
Met Jeremy Irons & Mélanie Laurent
WO om 19.30 u. 

VERWACHT:
THE BIG WEDDING VANAF 13 JUNI 19.00 uur
VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 NED. PREMIERE 22 JUNI
MONSTERS UNIVERSITY NED. PREMIERE 10 JULI
 

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Politiek verslag Gemeenteraad-Debat & Besluit, d.d. 4 juni

In totaal stonden er onge
veer tweehonderd moeder

Dat blijkt uit beantwoor
ding van vragen van de 
VVDinterpellatie over deze 
kwestie. Wilfred Tates vroeg 
zich af hoe het een en an
der in zijn werk was gegaan 
omdat er zondag een grote 
jaarmarkt was en er geen 
treinen reden. Wethouder 
Andor Sandbergen ant
woordde dat hem pas 
maandag werd gemeld dat 
de werkzaamheden, die eer
der als zeer dringend en als 
absoluut noodzakelijk wer
den genoemd, door hem 
onbekende omstandighe
den geen doorgang hebben 
kunnen vinden. Tates vond 
dat de wethouder zich in 
het ‘otje’ had laten nemen 
en vroeg zich tevens af waar
om dan nu de tweede onder
houdsbeurt, in het weekend 
van het KLM Open, ook niet 
alsnog van de agenda kan 
worden gehaald. De wethou
der kreeg van de voorzitter 

Hennepkwekerij op Friedhoffplein

Werkzaamheden spoor zijn op 
het laatste moment opgeschort

Op vrijdagmorgen deed de politie Kennemerland Kust  
onderzoek in twee appartementen, vakantiewoningen,  
bij een woning aan het Ir. G. Friedhoffplein. In beide appar-
tementen werden hennepkwekerijen aangetroffen.

De werkzaamheden die afgelopen weekend aan het spoor 
dermate veel hinder zouden veroorzaken waardoor het 
treinverkeer richting Zandvoort voor twee etmalen niet 
mogelijk was, zijn op het allerlaatste moment, de dag voor-
afgaande aan de operatie, opgeschort. “NS Reizigers, de 
spoorcoördinator, had toen geen tijd meer om de dienst-
regeling alsnog op de normale manier door te laten gaan”, 
meldde wethouder Andor Sandbergen.

planten en een grote hoe
veelheid stekken. De hennep 

niet meer de gelegenheid 
om daar antwoord te geven, 
wijzend op de reglementen 
voor een interpellatie. Dat 
kreeg Tates wel na het indie
nen van een motie tijdens de 
vergadering gemeenteraad
Debat. Die motie kreeg una
niem de steun van de raad.

Financiën
De vergadering gemeente
raadDebat die aan gemeen
teraadBesluitvorming voor
afging, werd hoofdzakelijk 
gebruikt om over een aantal 
financiële agendapunten 
te discussiëren. Zo kwam 
in het Jaarverslag en de 
Jaarrekening 2012 naar voren 
dat de accountant bevonden 
heeft dat de financiële positie 
van de gemeente Zandvoort 
verslechterd is. In zijn rapport 
stelt de accountant voor om 
het Meerjarenperspectief 
beter te laten worden. Gert 
Jan Bluijs (CDA) reageerde als 

Hennepkwekerij ontmanteld in zomerhuis
 

en de bijbehorende appara
tuur zijn in beslag genomen. 
Ook nam de politie een auto 
en twee scooters in beslag, 
die kunnen dienen om de 
winst van de hennepteelt af 
te kunnen pakken.

Onderzoek naar eigenaar
De bewoner en bewoonster 
van het pand, een 68jarige 
man en een 62jarige vrouw 
werden aangehouden en voor 
verhoor overgebracht naar het 
politiebureau. Zij verklaarden 
de appartementen te hebben 
verhuurd. De politie stelt een 
onderzoek in naar de eigenaar 
van de kwekerijen. 

volgt: “Het investeringsbeleid 
heeft ook dringend aandacht 
nodig volgens de accountant. 
Eigenlijk is de jaarrekening 
niet negatief maar we moe
ten nog wel 9 ton afboeken 
op dubieuze debiteur, dan 
wordt het wel negatief. Het 
college is erin geslaagd om 
de exploitatie goed af te slui
ten ondanks alle tegensla
gen en dat vind ik een com
pliment waard.” Ook Nico 
Stammis complimenteerde 
het college. “Het is een dui
delijk stuk. We leven in helse 
tijden maar er is vorig jaar 
een huzarenstuk verwezen
lijkt. Ik heb vertrouwen in de 
organisatie en het college. 
We moeten de schade zoveel 
mogelijk beperken”, zei hij. 
Natuurlijk was er kritiek bij 
de oppositie. Vooral Robbert 
de Vries (D66) en Michel 
Demmers (GBZ) konden zich 
in het stuk niet vinden. De 
grootste coalitiepartij, de 
VVD, was het niet met ze 
eens. Fractievoorzitter Ellen 
Verheij vond de Jaarrekening 
een goed verhaal. Met alleen 
de tegenstemmen van GBZ 
werd het stuk aangenomen. 
De overige agendapunten, 
zie www.zandvoort.nl, wer
den allemaal aanvaard met 
slechts een enkele keer een 
paar tegenstemmen.
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burgerlijke stand
26 mei - 1 juni 2013
Geboren:
Sacha June, dochter van: van Veenstra, John Fredrik en: 
Velthuis, Cindy
Brady Dennis, zoon van: van Roon, Dennis en: Westerman, 
Priscilla 
Mimi Roos Maria, dochter van: Hardonk, Johannes Josephus 
en: Grootenhuis, Evelien
Samuel Levi, zoon van: Kraal, Dennis Emile en: van Beaumont, 
Tamara

Ondertrouwd:
Honnef, Jean Marc en: Kuijtenbrouwer, Theresia Catharina

Geregistreerd partnerschap:
Uray, Şefik, en: Keur, Linda

Overleden:
Haanschoten, Sonja, geb. 1951
Boldingh, geb. Bentfort van Valkenburg, Johanna Carolina, 
geb. 1922
Verbeek, geb. Ernst, Ineke, geb. 1937

Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur Ds. J.C. Bos uit Heewmstede

RK Parochie St. Agatha - www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor D. Duijves 

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastoor M. Wagemaker

Evangelische Gemeente - www.gebedzandvoort.nl
"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisavan Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023  57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06  434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06  144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023  57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06  113 91 478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

The Livingroom | Zeestraat 24 | 023-7433305
facebook.com/thelivingroomzv 
Openingstijden: ZO + MA 11.00-20.00 uur
 DI t/m ZA 10.00-01.00 uur

Maandag t/m vrijdag 
Dagelijks wisselend 
Dagmenu  € 7,50
+ soep  € 2,50
+ dessert € 1,50 +

Drie gangen  € 11,50 € 9,-

Elke zaterdag lounge/house 
met 3 DJ’s

ELkE vrIJDAg LIvE MuZIEk

 Daghap:
Wiener Schnitzel

met dagverse groenten,
pepersaus en friet

!! € 7,50 !!
Tel. 023 - 57 175 80

Vanaf 10 juni geopend elke
maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur

Wat kunt u verwachten?
Lekkere koffie / soep / broodjes

EIke ochtend uitgebreide lectuur 3 dagbladen
Een uitgebreide collectie weekbladen

En gezellige bediening (Ab e/o Caroline)

En nu denkt u waar is dat in hemelsnaam???
Nou in het Louis Davids carré 1 Zandvoort 

(ingang bieb)
(Ook voor (kinder)feesten en partijen 

met of zonder sportzaal)

Tel. 06-27858344

Lounge Café
De Overkant

CHECK NU UW 
CARAVANBANDEN
Wist u dat u bij Van der Veld ook terecht

kunt voor caravanbanden?
Ga veilig op pad en laat uw banden nu 

gratis checken! 

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor een afspraak…

Voltastraat 34 - 2041 CK Zandvoort 
 023 - 573 09 62

Beachclub
Havana aan zee 

zoekt per direct:

Zelfstandig 
werkende kok
Voor info, mail:
havana@havana-zandvoort.nl
t.a.v. Ken of Ellen Deinum

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.

Caesar salade met spek, kip en ei
of

Zalm bonbon gevuld met Hollandse garnalen
❖

Ossenhaasmedaillons met 
champignonroomsaus

of
Kabeljauwfilet met mosterdsaus

❖

Aardbeien verrassing 
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

thema ‘Samen delen: 1+1=3’, 
zoals dit is gehaald uit het 
boek Handelingen van de 
Apostelen. Wie houdt van 
de specifieke Taizéliederen, 
is al om 19.00 uur welkom 
in de kerk om de verschil
lende liederen alvast meer
stemmig door te nemen. 
Het ‘voorzingen’ maakt 
het meezingen tijdens de 
dienst, die om 19.30 uur 
begint, makkelijker. 

Petitie voor minder 
kinderen

Wethouders van gemeen
ten in de regio Kennemer
land, waaronder wethou
der Gert Toonen, hebben 
vorige week woensdag bij 
OCK Het Spalier een petitie 
in ontvangst genomen om 
te komen tot veel minder 
kinderen in opvangtehui
zen. Momenteel wonen nog 
circa 20.000 kwetsbare kin
deren in een tehuis. En nog 
steeds worden de meeste 
kinderen, die niet meer bij 
hun eigen ouders kunnen 
wonen, geplaatst in het 
georganiseerde verband 
van leef en behandelgroe
pen. Daar zou verandering 
in moeten komen. Daarom 
hield de Alliantie Kind in 
Gezin de laatste week van 
mei een landelijke cam
pagne om beslissers in de 
politiek en zorg ervan te 
doordringen dat zij moe
ten inzetten op ‘inhuis
plaatsing’ van kinderen die 
niet meer bij hun ouders 
kunnen wonen. Tehuizen 
en leefgroepen zouden in 
2020 van plaats moeten 
ruilen met de veiligheid 
en geborgenheid van een 
pleeggezin of gezinshuis 
voor deze kinderen.

Nederlands Kampioen 
voorlezen

Onze plaatsgenoot Nathalie 
Plantinga is in Muziek centrum 
Vreedeburg in Utrecht Neder
lands Kampioen Voorlezen 
geworden. Vorige week 
dinsdag was de grote finale 
die gepresenteerd werd 
door BNNpresentator 
Filemon Wesselink. Nathalie 
Plantinga las voor namens 
de provincie NoordHolland 
en kwam als beste uit de bus 
bij de jury van deze PABO 
voorleeswedstrijd. Plantinga 
las voor uit het boek ‘Met 
de wind naar zee’ van de 
schrijver Guus Kuijper. Ze 
heeft een boekenserie ter 
waarde van € 750 gewon
nen en mag zich een jaar 
lang Nederlands Kampioen 
noemen. De jury bestond uit 
de schrijver Jacques Vriens, 
de directeur van entoe.nu 
Hubert Slings, tvpresen
tatrice Merel Westrik en 
Clauola van Vlissingen van 
de hogeschool InHolland 
Rotterdam. 

Wervingsdag 
Brandweer Zandvoort 
Op zaterdag 29 juni zal 
de brandweer Zandvoort 
op het Raadhuisplein een 
wervingsdag houden om 
nieuwe vrijwilligers te wer
ven voor de brandweer. De 
brandweer is dan de hele 
dag aanwezig om uitleg te 
geven over de inhoud van 
het werk van een vrijwillige 
brandweerman/vrouw. Ook 
zal de brandweer verschil
lende demonstraties geven, 
waaronder het knippen van 
een auto na een autoonge
val. Voor de jeugd zal er de 
mogelijkheid zijn om zelf 
een brandje te blussen. De 
brandweerwagen zal pro

De weersomstandigheden van afgelopen weken hebben een explosie 
veroorzaakt in de natuur. Opeens staat alles in volle bloei en groeit het 
groen weelderig om ons heen. Helaas geldt dat ook voor allerhande 
onkruid, dat op de gekste plekken verschijnt. 
Medewerkers van de gemeente zijn afgelopen week gedoseerd begon
nen aan een bestrijdingsronde op de bestrating. Vanwege het milieu 
wordt met de wettelijk toegestane middelen alleen op de meest in 
het oog springende plekken het onkruid bestreden. 
Daarmee is helaas nog lang niet al het onkruid verdwenen. U kunt 
ook meehelpen door onkruid dat tegen de gevels of erfafscheiding 
staat, weg te halen. 
Als we dat massaal doen kan de wereld er heel anders uit gaan zien! 
Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? en onkruid………

minent aanwezig zijn en kan 
dan onder deskundige uitleg 
bezichtigd worden. Spreekt 
het werken in een dynami
sche omgeving, waarbij je 
nooit weet wat je dienst zal 
brengen, en het werken met 
moderne hulpverleningsma
terialen je aan? Kom dan 29 
juni tussen 10.00 en 15.00 
uur langs op het raadhuis
plein. Ben je niet in de gele
genheid deze dag aanwezig 
te zijn maar wil je toch graag 
meer weten over het werk 
van een vrijwillig brand
weerman/vrouw, neem dan 
contact op met de kazerne 
aan de Linnaeustraat 2, tel. 
5159924.

Bibliotheekpas
Per 1 juni is provincie Noord
Holland aangesloten bij het 
loyaliteitsprogramma van 
de bibliotheek: ‘Voordeel met 
je biebpas’. Hierdoor kunnen 
bibliotheekleden voortaan 
gebruik maken van kortin
gen en extra’s bij partners 
van de bibliotheek. Denk aan 
theaters, dierenparken, mu
sea, filmhuizen, pretparken 
en festivals. Een compleet 
overzicht van alle landelijke 
aanbiedingen zijn te vinden 
op www.voordeelmetjebie
bpas.nl. 

Taizédienst: 1+1=3
Als je samen deelt, elkaar 
waardeert en je medemens 
de ruimte geeft, gaat het 
doorgaans beter met je. 
Vanuit die gedachte pro
beert de Zandvoortse Taizé
werkgroep inwoners van de 
badplaats te inspireren. Ook 
komende vrijdag gebeurt dat 
weer in de Agathakerk aan 
de Grote Krocht. Aanvang 
van de dienst is 19.30 uur. 
De dienst draait dan om het 
werkwoord delen, dat de 
eerste volgelingen van Jezus 
van Nazareth in de praktijk 
probeerden te brengen. 
Delen is niet altijd gemak
kelijk, maar als je het doet, 
wordt het leven vaak lichter 
en prettiger. Vandaar het 

Gemeente Zandvoort

Duizenden feestgangers bij het podium achter de hoofdtribune

‘DJ Göransson is in the house’

Click Festival Circuit valt in goede aarde
Afgelopen zaterdag was het dan zover. Het eerste Click 
Festival op Circuit Park Zandvoort opende haar deuren 
voor enkele duizenden bezoekers. Het warme weer had 
ons land weliswaar nog net niet bereikt, het feest was er 
niet minder om. Drie podia waren er gebouwd met ver-
schillende techno en progressive muziekstijlen.

Bij binnenkomst was er di
rect aan je rechterhand een 
pad gemaakt om onder de 
hoofdtribune te feesten op 
wat hardere techno. Het had 
de sfeer van een intiem feest 
met een undergroundge
voel. Geen grote lichtshows 
of uitgedoste zangeressen 
maar een podium voor het 
echte feestpubliek. Het ging 
om de muziek en de gezel
ligheid onder elkaar en door 
het minimalistische podium 
raakte de organisatie volle
dig de juiste toon. 

Het tegenovergestelde was 
aan het einde van het feest
terrein. Daar stond een groot 
en uitgedost podium waar 
wat rustiger werd gedraaid. 
Later op de dag brak toch het 

zonnetje nog door en was 
het heerlijk om jezelf te laten 
gaan op wat rustiger beats, 
met een drankje in de hand 
en de ogen ietwat samen
geknepen. Door alle beats 
door klonken vaak funky 
melodieën. De lineup was 
fantastisch en dat was dan 
ook goed te merken aan alle 
glimlachen op de gezichten.

Tussendoor stond er nog 
een grote tent van Red Bull 
waar aanstormend talent 
zijn kunsten kon vertonen. 
Een van de Dj’s die daar 
aanwezig was, was ‘onze’ 
eigen wethouder Belinda 
Göransson. Zij was in haar 
functie als wethouder van 
Toerisme door de organisa
tie uitgenodigd om kennis te 
komen maken en dat deed ze 
maar al te graag.

Qua organisatie was het 
prima geregeld. Ralph 
Weijers en Nigel Stift, beide 
Zandvoorters, hebben het 
zeer professioneel aange
pakt. Er was genoeg diver
siteit in eten en drinken, de 
wachtrijen waren nihil en 
ook de kaartcontrole ging 
zeer vlot. Enkele kleine pro
bleempjes die bij aanvang 
aan het licht kwamen, wer
den direct opgelost. Al met 
al was het een zeer geslaagd 
feest en hopelijk zien we 
volgend jaar weer duizen
den feestgangers richting 
het circuit lopen voor dit 
festival. Zo een feest mag 
namelijk niet meer ontbre
ken in een hete zomer in 
Zandvoort.
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Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:
Een heerlijk amandel broodje 
van € 1,70 voor € 1,50 
en wederom wegens succes 
het aardbeien schelpje 
van € 2,45 voor € 2,20 

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

BOTOX HELPT ...
Tegen overmatig transpireren, 

een strenge uitstraling en meer.
Bel voor meer informatie cosmetisch arts 

Els Vogelpoel of kijk op www.renewclinic.nl
Telefoon 06-28422733 (9-18 u)

BESTAAT 1 JAAR!
Daarom zaterdag 8 juni a.s

20.00 uur groot feest!

www.cafebuitenspel.nl
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Zorgbalans start met thuiszorg buurtteams 
Inwoners van Zandvoort en omgeving hebben sinds maan-
dag 3 juni hun eigen Thuiszorg Buurteams van Zorgbalans. 
Daarmee kunnen zij, net als vele andere thuiszorgcliënten, 
rekenen op flexibele en persoonlijke thuiszorg bij hen om 
de hoek. 

Zorgbalans verleent al ja
ren thuiszorg aan een 
grote groep cliënten in 
Kennemerland. Net als elders 
in het land, hebben ook hier 
ouderen die zelfstandig thuis 

wonen in toenemende mate 
thuiszorg nodig. Cliënten 
hebben profijt bij de kleine, 
flexibele buurtteams omdat 
ze de verpleegkundigen en 
verzorgenden nu direct in 

de buurt hebben. Bovendien 
hebben ze te maken met een 
vast team van verzorgers, dus 
minder verschillende gezich
ten bij hen thuis. 

De medewerkers regelen met 
een team van 1215 personen 
alle thuiszorg voor de cliënt. 
Een buurtteam medewerker 
vat de nieuwe werkwijze als 
volgt samen: “Tegenwoordig 
is het makkelijker om wat 
langer bij onze cliënt te blij
ven. Als klein team regelen 
we de planning en allerhan
de andere zaken zelf. Dat is 
prettig voor ons en voor onze 
cliënten. We hebben korte 
lijnen met bijvoorbeeld de 
huisarts, de dagverzorging en 
natuurlijk de mantelzorgers 
en vrijwilligers. Daar wordt 
dus iedereen beter van.”

Zorgmedewerker op bezoek bij thuiswonende oudere vrouw | Foto: PR

Specialisten thuis
De zelfsturende buurteams 
maken deel uit van Zorg
balans Thuiszorg. Dat heeft 
als groot voordeel dat zowel 
de zorgmedewerkers als de 
cliënten kunnen terugval
len op de vele diensten van 
Zorgbalans, zoals de gespe
cialiseerde verpleging rond 
hartfalen, oncologie en CVA. 

De buurtteams kunnen 
voor cliënten die tijdelijk of  
langdurig meer zorg nodig 
hebben direct hulp inroe
pen van (gespecialiseerde) 
collega’s. 

De nieuwe buurtteams zijn 
maandag 3 juni gestart in 
de wijken Zandvoort Dorp, 
Zandvoort Boulevard en 
Zandvoort Noord.

Zandsculpturen weer  
beschadigd

Bouwhekken langs  
terrein Prinsesseweg

Wandel tweedaagse
in een rolstoel

Leuke verkoop op 
Jutterskofferbakmarkt

Opnieuw hebben onverlaten de twee zandsculpturen 
die de toeristen in Zandvoort welkom heten, moedwillig  
beschadigd. Naar verluidt is er op een van de sculpturen 
zelfs een hakenkruis aangebracht. 

De gemeente heeft aangekondigd de hekken rondom het 
braakliggende terrein aan de Prinsesseweg/Koningsstraat 
begin juni weg te halen. Hiertoe is besloten nadat een 
groot aantal verzoeken bij de gemeente zijn binnengeko-
men om de niet bepaald fraaie hekken te verwijderen. 

Vorige week woensdag en donderdag organiseerde Zorg-
Contact een wandel tweedaagse voor de bewoners. Reden 
voor de redactie om er bij te zijn om al die inspannende en 
te verwachten hijgende bewoners moed in te praten. 

Ja, het was fris, zeg maar gerust af en toe gewoon koud, 
met maximaal maar 12°C. op de thermometer. Dan ver-
wacht je eigenlijk niet dat er nog goede verkoopzaken 
worden gedaan, maar dat gebeurde zaterdag tijdens de 
Jutterskofferbakmarkt zeker wel.

Volgens wethouder Belinda 
Göransson van Toerisme 
is er een dermate ernstig 
beschadigd dat er gekeken 
moet worden of die nog 
gerepareerd kan worden. 
De andere zou op een vrij 
eenvoudige manier hersteld 

Er is gras gezaaid op het ter
rein en zodra dat aanslaat 
zullen de hekken worden 
weggehaald. Het gras, dat 
een mooier aangezicht zal 
hebben dan de hekken die 
er nu staan, heeft ook een 
praktische reden. Er wordt 
mee voorkomen dat eventu
eel opstuivend stof en zand 
overlast kan veroorzaken. 

Een buurtbewoner heeft de 
gemeente een brief gestuurd 
met het verzoek de hekken te 
laten staan. Volgens de be
woner zouden de hekken er 
staan om overlast voor om
wonenden te vermijden en 
werkt dat ook: ‘Het gebied is 
geen hangplek, geen vuilnis
belt, geen parkeerterrein en 
wordt door vele hondenbe
zitters en kinderen gebruikt’. 

Echter, nog nooit hebben we 
zoveel glimlachende en uit
geruste bewoners bij elkaar 
gezien! Dat kwam omdat 
ze bijna allemaal in een rol
stoel werden voortgeduwd. 
De duwers waren 30 leerlin
gen met begeleiding van het 
Sterrencollege te Haarlem. 
Dit project werd gezien als 
stageopdracht.

Om precies 15.00 uur begon
nen de bewoners, d.w.z. de fa
natieke jonge duwers achter 

De echte koopjesjagers waren 
er afgelopen zaterdag beslist 
wel en bijna alle beheerders 
van de kofferbakken waren 
behoorlijk tevreden, net als or
ganisator Roy van Buuringen. 
Door de frisse wind over het 
Gasthuisplein en het weg
blijven van de zon was het 
niet overal prettig vertoeven 
en miste de markt vooral 
de rondlopende toeristen 
en wandelaars die juist zo’n kunnen worden. Vooralsnog 

lijkt het erop dat beide zand
sculpturen gerepareerd kun
nen worden. Tijdens het EK 
Zandsculpturen van vorig 
jaar is door vandalen ook al 
een Zandsculptuur gemoles
teerd.

De bewoner trekt ook in twij
fel dat er veel buurtbewoners 
zijn die geklaagd zouden 
hebben over de hekken.

Wethouder Sandbergen rea
geert desgevraagd aan de 
Zandvoortse Courant: “Dat 
hoeven niet direct belang
hebbenden te zijn, die deze 
vragen hebben gesteld. Er ko
men nog steeds vragen bin
nen over de noodzaak van de 
hekken die niet bepaald een 
mooie aanblik hebben. Wij 
hebben daarom besloten 
om ze te verwijderen. Tegen 
de tijd dat er gebouwd gaat 
worden moeten ze weer te
rug maar dat is een totaal 
andere situatie.” Het bouw
terrein wordt in de eerste 
helft van 2014 overgedragen 
aan de projectontwikkelaar. 

de rolstoelen, aan hun 2 tot 3 
kilometer lange tocht. Bij de 
ingang van de duinen, vlakbij 
Nieuw Unicum, was er al een 
echte pitstop waar de bewo
ners en de rolstoelduwers iets 
te drinken en te eten kregen. 

Mede dankzij de inzet van 
deze jonge vrijwilligers werd 
de wandel tweedaagse een 
doorslaand succes waarvoor 
de meeste bewoners aanga
ven zich volgend jaar weer in 
te zullen schrijven.

markt extra gezellig maken. 
Dat niet alles werd verkocht 
is duidelijk en rond drie uur 
werd langzamerhand weer 
begonnen met inpakken. 
Natuurlijk werd er ook weer 
gecollecteerd voor het goe
de doel, dat was ditmaal de 
Zandvoortse Redding brigade. 
In augustus komt er weer een 
Jut terskofferbakmarkt op het 
Gasthuisplein met hopelijk 
dan wat vrolijke zonneschijn. 

Schade aan de Zandsculptuur op de rotonde | Foto: Freek Veldwisch

De ouderen laten zich voortduwen

“Ja die wil ik wel kopen van je”
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Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

WORD ONZE HUISVRIEND 
op www.facebook.com/greeven-makelaardij

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Trompstraat 13D Z.D. Brondersstraat 13
Dit 3-kamerHOEKappartement 
is prachtig gelegen op de 4e en 
hoogste etage met een fraai 
strand-, zee- en duinzicht!! 

• Living met prachtig zeezicht en
  (gas) open haard;
• 2 balkons, één met ochtend-
 zon en één met middag- en
 avondzon;
• Badkamer met wastafelmeubel, 
 douche en toilet;
• Extra bergruimte in de 
 zolderruimte aanwezig;
• Parkeermogelijkheden op eigen 
 terrein; 
• Service kosten € 210,= incl. 
 voorschot stoken;
• Woonoppervlakte ca. 70m2.

Vraagprijs: € 169.000,= k.k. Vraagprijs: € 225.000,= v.o.n.

ZeeZiCHT!!!

kijkmomenT!!!

Greeven Makelaardij
de Makelaar die verkoopt!

Meest verkopende Makelaar van kenneMerland! 
(Bron: NVM 1e kwartaal 2013)

neTTo 

maand-

lasTen 

€ 685,=*

Maak uw droom waar: uw eigen huis is NÚ wel mogelijk 
door de STARTERS RENTEREGELING van De Key!

Voor een NETTO maandlast van ca. € 685,=* 
kunt u de nieuwe bewoner worden!

Kom daarom naar het KIJKMOMENT op ZATERDAG 8 JUNI a.s. 
om 12.00 uur en kijk of úw meubels passen!

• Recentelijk vernieuwde hoekwoning met stenen berging;
• Nieuw modern toilet en badkamer, gestuukte wanden;
• Lichte doorzon woonkamer;
• Casco keuken;
• 3 Slaapkamers en een bergzolder;
• Unieke locatie in Zandvoort-Zuid;
• V.O.N. dus geen overdrachtsbelasting en 
 notariskosten  voor de aankoop;
• Woonopp ca. 84m2, perceelgrootte: 259m2.

*vraag naar de voorwaarden

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

Specialist voor al uw bloemwerken.

Wat zijn ze toch mooi hè......
 Die pioenen.

P.S. Let op onze aanbiedingen!



9

Zandvoortse Courant • nummer 23 • 6 juni 2013

Klaarblijkelijk was het vo
rig jaar dermate geslaagd, 
dat veel meer kinderen dit 
ook mee willen maken. Al 
heel vroeg, 07.45 uur, ston
den mensen in de rij om 
hun kind(eren) in te kunnen 
schrijven terwijl inschrijven 
pas vanaf 10.00 uur kon. De 
organisatie had al 50 plaat
sen meer te verdelen dan 
vorig jaar maar die waren 
binnen een uur allemaal 
uitgegeven. “We moeten 
helaas een maximum van 

Een grote ploeg heeft de 
locatie flink onder handen 
genomen en de techneuten 
van de omroeporganisatie 
hebben overuren gedraaid 
om alles te bekabelen, van la
bels te voorzien en werkend 
te krijgen. Daar kregen allen 
een grote pluim voor van de 
trotse voorzitter Joustra. 

De radio is weer in de lucht 
maar het werk is nog niet af. 

De komende periode zullen 
medewerkers van de afde
ling Zandvoort het dorp 
door gaan om loten te ver
kopen. De kosten zijn € 2 
per lot en de trekking vindt 
plaats op 28 oktober. Er zijn 
vele geldprijzen te winnen, 
waaronder een hoofdprijs 
van maar liefst € 15.000. 

Inschrijving Timmerdorp 
beetje chaotisch

ZFM Radio betrekt
nieuwe studio 

Loten voor de 
Zonnebloemloterij

In de laatste week van de zomervakantie wordt de tweede 
editie van Timmerdorp Zandvoort georganiseerd. Afge-
lopen zaterdag vond in Beach Club Tien de inschrijving 
plaats. Door de gigantische opkomst verliep het ietwat 
chaotisch en moesten enkele tientallen kinderen worden 
teleurgesteld. 

De lokale radiozender ZFM Zandvoort heeft afgelopen za-
terdag voor het eerst live uitgezonden vanuit de nieuwe 
studio aan de Tolweg. Precies op tijd, om 14.00 uur, hadden 
de technische mensen alles werkend en konden voorzit-
ter Pieter Joustra en vicevoorzitter Rob Harms het nieuwe 
‘zenderpark’ van ZFM in gebruik nemen. Daar is wel het 
nodige aan werk vooraf gegaan.

Op de Voorjaarsmarkt was ook weer een kraam ingericht 
voor de Zonnebloem. Deze vrijwilligersorganisatie ver-
kocht weer loten voor een grote loterij en het eerste lot 
werd aan burgemeester Niek Meijer aangeboden. 

150 kinderen aanhouden. 
We moeten het wel kunnen 
bemannen, iedereen die 
meedoet is vrijwilliger, en 
voor de veiligheid moeten 
we ook zorgdragen”, aldus 
de organisatie. Wel zijn er 
een aantal kinderen op een 
reservelijst geplaatst, maar 
die moeten afwachten of er 
uitvallers zijn. De organisa
tie heeft beloofd de inschrij
ving goed te evalueren zodat 
er voor volgend jaar een les 
geleerd is.

Er komt een tweede studio, 
die nog ingericht moet wor
den en ook diverse soorten 
apparatuur om op TV ‘bewe
gende’ beelden te kunnen 
tonen moet nog werkend 
worden gemaakt. De circa 
80 vrijwilligers van ZFM heb
ben een nieuw, mooi en ruim 
honk gekregen, met nieuwe 
apparatuur en waar vanuit 
de programma’s nog beter te 
beluisteren zijn.

De trekkingslijst kunt u te 
zijner tijd vinden op www.
zonnebloem.nl, maar zal 
ook in deze krant gepubli
ceerd worden. Mocht u de 
medewerkers mislopen en 
toch een lot willen kopen, 
dan kunt u contact opne
men met A. van Roode, tel.  
0610773724.

Een goed evenement orga
niseren dat kostendekkend 
is, wordt steeds minder 
makkelijk. In dat opzicht kan 
Culinair Zandvoort uw steun 
goed gebruiken. Organisator 
Ivo Lemmens: “De organisa
tie van Culinair Zandvoort 
vindt op vrijwillige basis 
plaats en dergelijke evene
menten willen wij graag 
blijven organiseren voor nu 
en in de toekomst. Ter gele

Ja, ik wil
Culinair Zandvoort is er trots op om in 2013 de 5e editie van 
Culinair Zandvoort te mogen organiseren. Een evenement 
voor de bewoners en gasten van Zandvoort, waarbij diver-
se horecagelegenheden zich op eigen wijze presenteren. 
Steun het jaarlijkse culinaire evenement in Zandvoort en 
wordt voor € 10 per jaar ‘Vriend van Culinair Zandvoort’. 

genheid van ons jubileum 
heeft Culinair Zandvoort een 
leuke actie bedacht zodat u 
kunt laten zien dat u het 
evenement steunt: u kunt 
nu namelijk vriend worden 
van Culinair Zandvoort.” 

Wat houdt dit in? Voor € 10 
per jaar kunt u zich aanmel
den bij de vriendenclub van 
Culinair Zandvoort. Hiervoor 
krijgt u de exclusieve ‘Culinair 

Zandvoort’ vlag, een wel
komstdrankje bij aankomst 
in de grote bar en u wordt als 
eerste op de hoogte gehou
den van de laatste nieuwtjes 
en feiten. De organisatie zou 
het enorm leuk vinden als 
alle ‘Vrienden van…’ de vlag 
uithangen tijdens het eve
nement zodat het door heel 
Zandvoort zichtbaar is dat 
er een culinair evenement 
plaatsvindt.
 
Het enige wat u nu nog hoeft 
te doen is € 10 overmaken op 
rekening 57.66.17.016 t.n.v. 
Stichting één Zandvoort, o.v.v.  
Vriend en uw emailadres. 
Het @ teken is niet altijd 
mogelijk, gebruik dan haak

Het team kan nog steeds lachen ondanks de drukte

Andor Sandbergen in de nieuwe studio | Foto: Rob Harms

Eerste lot Zonnebloemloterij voor burgemeester Meijer

je openen en haakje slui
ten: ik()emailadres.nl. Na 
ontvangst van uw betaling 
wordt het inschrijfformulier 
toegezonden en uiteraard 
wordt ervoor gezorgd dat u 
het vriendenpakket op tijd 
in huis heeft. Voor vragen 
kunt u contact opnemen via  
info@culinairzandvoort.nl 
of tel. 5739724. Uiteraard 
zijn donaties ook van harte 
welkom op bovenstaand re
keningnummer.

Drankrijder van het strand gehaald
Een 58jarige man uit Bilthoven is zondagavond met zijn 
auto op het strand gaan rijden en werd hiervoor door poli
tieagenten aan de kant gezet. De man bleek onder invloed 
van alcohol te verkeren en werd meegenomen naar het 
politiebureau. Hier bleek dat hij zo zwaar onder invloed 
van alcohol verkeerde, dat zijn rijbewijs direct werd inge
vorderd. Tegen de man is procesverbaal opgemaakt.

Portier mishandeld en bedreigd
Twee mannen uit Zandvoort, van 20 en 21 jaar, worden ver
dacht van bedreiging en mishandeling van een portier bij 
een uitgaansgelegenheid aan de Haltestraat. In de nacht 
van zaterdag op zondag sprak de portier het tweetal aan op 
hun gedrag waarna ze begonnen te dreigen. Een van de twee 
sloeg de portier in zijn gezicht. De mannen zijn aangehou
den en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Dozen met bier gestolen
Een getuige alarmeerde de politie nadat deze midden in 
de nacht van vrijdag op zaterdag een aantal mannen had 
zien lopen met dozen bier. Agenten namen poolshoogte 
maar troffen niemand meer aan. Wel stond er een auto 
volgeladen met dozen en deze stonden ook verspreid in 
de bossages eromheen. Na een korte zoekslag kon een 
18jarige Zandvoorter worden aangehouden op de ’sGra
vesandestraat. De man wordt verdacht van betrokkenheid 
bij diefstal van tientallen dozen bier. De politie onderzoekt 
de zaak verder.

politieberichten
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Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

www.pluspuntzandvoort.nl 
Pluspunt Zandvoort, Flemingstraat 55 

023-57 40 330

Vrijwilligers gezocht
Het cursusbureau van Pluspunt is op zoek 

naar een vrijwillige medewerker die het leuk vindt om 
PR werkzaamheden uit te voeren. 

Het maken/printen/ophangen van posters, PowerPoint, 
flyers en creatief mee wil meedenken over de PR.

De Plusdienst van Stichting Pluspunt Zandvoort 
is dringend op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden 
om voor mensen, die het niet meer zelf of alleen kunnen, 

boodschappen te doen. 
Tevens is de Plusdienst op zoek naar vrijwilligers die 

het leuk vinden om met mensen een stukje te gaan 
wandelen, en dan met name met mensen in een rolstoel. 

Ook een technische vrijwilliger is meer dan welkom, 
en dan met name iemand die handig is met licht, geluid en 

een beamer.

Lijkt het u leuk? Meld u dan aan en help mee. 
U bent meer dan welkom!

Meer informatie bij Wilma Borstel 023-5717373.

Speelgoedvijver De Lachende Kikker
een initiatief van vrijwilligers

vrijdag 21 juni is er weer een 
Speelgoeduitgifte bij Pluspunt Zandvoort.

Lekker de zomer in met nieuwe speelgoed!
Kom gerust langs! Vanaf 9:30 uur

Bent u iemand, of weet u iemand die graag speelgoed 
wil ontvangen, kijk op onze website of mail 

speelgoedvijver@gmail.com.

BSO de Boomhut in de Golfschool
Opvang voor schoolkinderen, als u er even niet kunt zijn 

(VSO,BSO,Vakanties).
Ook studiedag service, als uw kind vrij is vanwege een 

studiedag. BSO de Boomhut is open tijdens alle studiedagen 
van de Zandvoortse basisscholen op losse dagcontracten 
zonder verplichtingen (voor onze vaste klanten is dit ver-

werkt in het tarief).

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Bent u de nieuwe radiopresentator,  

de webredacteur, het sportmaatje, de computerhulp,  
de chat-vrijwilliger of PR medewerker?

Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers?
Dan kunt u terecht op de website van het  

Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort, waar vrijwilligers  
en vrijwilligerswerk elkaar vinden.

www.vip-zandvoort.nl 
Email:info@vip-zandvoort.nl

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Wegens vakantie gesloten
van 10 t/m 21 juni

Waarnemingen:

 A t/m K: Dr. Scipio
  (tel. 5712058)

 L t/m Z: Dr. B. van Bergen 
  (tel. 5719507)

Let op: deze huisartsen hebben geen inloopspreekuur

Na 17.00 uur en in het weekend
belt u tel. 5453200 (doktersdienst)

24 juni zijn wij weer aanwezig
Zie ook onze website: www.huisartsweenink.nl

Apotheek 
Beatrixplantsoen

Zoekt een nieuwe collega voor

Ondersteunende werkzaamheden

Voor 25 tot 30 uur in de week (5 dagen)

Wij zoeken een gezellige collega om

ons te helpen bij de dagelijkse werkzaamheden

bestelling en logistiek/ uitvullen van medicatie

Eigenschappen: nauwkeurig/precies,

zelf initiatief nemend en kunnen werken in teamverband

Salaris & CAO volgens de standaarden voor apotheken

Interesse? Neem contact op met Lars Bluijs

inlichtingen: tel 023-5713185

sollicitaties: zandvoortse.apotheek@gmail.com

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

2 + 1 GRATIS
Geldig op alle sloggi’s

De goedkoopste is gratis

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

WIJ ZIJN vRIJDAgS vAN 9.00 - tOt 21.00 uuR gEOPEND!

t/m 12 jr.

Groot assortiment 
zomerplanten

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum
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Expositie ‘Ontmoeting aan Zee’

Eindvoorstellingen van
theaterschool Het Nest

Tijd voor de… Theo Hilbers Vismaaltijd

Tweedaagse zomerexpositie 
‘Art Zandvoort’ in De Krocht

Vrijdagavond derde editie 
Zing in Zandvoort 

In galerie Coenraad aan de Noorderstraat wordt op 16 
juni aanstaande een expositie met werken van Maatje 
Winters geopend: ‘Ontmoeting aan Zee’. In deze expositie 
worden unieke werken van haar getoond. Zij experimen-
teert met kleuren en vormen. Zo zoekt zij de grenzen op in 
allerlei vormen van objecten die zij vervolgens combineert 
met onder andere keramiek en deze dan verwerkt tot een 
kunstwerk. Het op het strand gevonden hout bijvoorbeeld 
transformeert zij in kunstobjecten.

Theaterschool Het Nest houdt dit weekend in Circus Zand-
voort de jaarlijkse einduitvoeringen van alle klassen die 
het afgelopen seizoen daarmee bezig zijn geweest. De 9 
groepen zijn verdeeld over 3 voorstellingen die ze op zater-
dag 8 en zondag 9 juni zullen spelen.

Vrijdag 14 juni zal zo rond de klok van 18.00 uur weer de 
traditionele Theo Hilbers Vismaaltijd op het Gasthuisplein 
worden geserveerd. Eveneens traditioneel is de medewer-
king van folklorevereniging De Wurf, die de bediening op 
zich zal nemen, en van Jaap Kroon die uiteraard voor de 
kakelverse vis zal zorgen. 

Op 15 en 16 juni aanstaande organiseert de vereniging Beeldende Kunstenaars Zand-
voort (BKZ) haar eerste zomerexpositie in theater De Krocht. Meer dan 20 gerenom-
meerde kunstenaars die lid zijn van deze vereniging richten dan een expositie in van 
hun nieuwste werken. 

Vrijdag 7 juni staat de derde editie van Zing in Zandvoort 
op de agenda. Het gratis meezingevenement, dat net als 
vorig jaar op het Kerkplein wordt georganiseerd, kenmerkt 
zich door de laagdrempeligheid en ‘aanstekeligheid’. 

Maatje Winters (1964) haalt 
haar inspiratie vooral uit 
mensen, andere culturen en 
de natuur en dat wordt in 
deze tentoonstelling meer 

Iedere groep heeft in de ver
schillende lessen die zij krij
gen gewerkt aan een stuk. 
Dit kan een dansstuk zijn, 
een zangnummer, een the
aterstuk, maar de verschil
lende disciplines kunnen ook 
gecombineerd zijn. Tijdens ie
dere voorstelling wisselen de 

Op het menu staat een 
voorgerecht van haring met 
toast, het hoofdgerecht be
staat uit een super verse 
moot gebakken kabeljauw 
die geserveerd wordt met 
diverse garnituren en saus. 
Tevens krijgt u een drankje 

Dat kunnen zijn schilderij
en, sculpturen, keramiek en 
glaskunst, foto’s en mixed 
media. De getoonde kunst
werken zijn betaalbaar ge
prijsd en de meeste werken 
zijn ook via de kunstuitleen 
te huur.

‘Art Zandvoort’ geeft niet 
alleen de actuele stand 

Iedereen is van harte welkom 
op het Kerkplein om, onder

dan duidelijk. De structuur 
van boomschors, zand en 
steen doet haar denken aan 
een gelaagde huid. Van jongs 
af aan experimenteerde ze 

groepen en de disciplines el
kaar af zodat een goed beeld 
kan worden gegeven van de 
verschillende vakken en de 
verschillende klassen en wat 
ze dit seizoen geleerd hebben.

Planning van de voorstellin
gen is als volgt: Voorstelling 

aangeboden dat door het 
Wapen van Zandvoort zal 
worden geserveerd. De kaar
ten voor al dit lekkers zijn  
€ 12,50 per stuk, en dat is 
niet veel voor zo een maal
tijd die bol staat van gezel
ligheid, nostalgie en traditie.

van zaken van de kunst in 
Zandvoort weer maar is 
ook als ontmoetingsplaats 
gedacht voor alle kunst
liefhebbers uit Zandvoort, 
de regio en de gasten van 
de badplaats. De ruime 
opzet van de tentoonstel
ling en de gezellige bar 
staan garant voor geani
meerde gesprekken in een 

steund door leden van de 
Zandvoortse koren, luidkeels 

met kleur en vormen. Op 
school was elke letter of 
cijfer onlosmakelijk verbon
den met een kleur. Ze zoekt 
de grenzen op in de vormen 
van haar doeken, hieruit is 
een serie muurobjecten ont
staan. De laatste jaren is zij 
steeds abstracter gaan wer
ken en probeert ze zich te be
perken in kleurgebruik. Men 
zou daarom kunnen zeggen 
dat haar bezoeken aan zee 
en elke vondst die zij daarbij 
op het strand doet, een ont
moeting is met het ontstaan 
van een nieuw kunstwerk.

De expositie loopt van 16 juni 
tot en met zondag 11 augus
tus 2013. U vindt de galerie 
aan de Noorderstraat 1. De 
galerie is open op donderdag 
tot en met zondag van 14.00 
tot 18.00 uur en zoals altijd 
is de toegang gratis.

A: zaterdag 20.30 uur en zon
dag 19.30 uur: totaalles 2 en 
de volwassenen. Voorstelling 
B: Zaterdag 16.00 uur en 
zondag 11.00 uur: de kop
klas, totaalles 3 en theatrale 
ontwikkeling (op zaterdag) 
en algemene dansvorming 
(op zondag). Voorstelling C: 
Zaterdag 12.00 uur en zon
dag 15.00 uur: de selectieklas, 
de theaterles en totaalles 1.

De entree bedraagt € 7,50 en 
kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.hetnest.nl.

De kaarten zijn te koop bij 
het Wapen van Zandvoort, de 
VVV, Bruna Balkenende, het 
Zandvoorts Museum, Slender 
You op de Hogeweg, Kroon 
Vis op de boulevard Paulus 
Loot, bij cafés met de poster 
voor het raam en bij organi
sator Erwin Hilbers. Als u hem 
een mailtje stuurt via fami
liehilbers@casema.nl of hem 
even belt op 0628292794, 
komt hij ze persoonlijk bij u 
thuisbrengen. Wees er snel 
bij want er is plaats voor 
maximaal 250 gasten.

informele sfeer. Kortom: ‘Art 
Zandvoort’ is het podium 
voor de beeldende kunst in 
de regio en het ligt in de lijn 
der verwachtingen dat dit 
een jaarlijks terugkomende 
expositie zal gaan worden. 
De expositie in theater De 
Krocht is tussen 11.00 en 
18.00 uur geopend (zondag 
tot 17.00 uur).

mee te zingen. Om 19.30 uur 
start de muziek en vanaf 
20.30 uur wordt er gezongen 
onder leiding van Mike Daane. 
Tot circa 22.30 uur zal er non 
stop gezongen worden. 

Het repertoire bestaat voor
namelijk uit Neder lands
talige nummers, liedjes 
waarvan iedereen vanaf de 
eerste tonen de melodie 
herkent. Boekjes met de lied
teksten zijn op de avond zelf 
gratis verkrijgbaar. Komt al
len vrijdag 7 juni vanaf 19.30 
uur naar het Kerkplein en 
zing gezellig mee!

Vrolijk meezingen werkt aanstekelijk

Wim Beerens Rian Peeperkorn Femke Jorritsma

C U L T U U R



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Wist u al dat wij ook
Fair Trade 

kleding hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

Noord-Hollandse
Smaaq graskaas

Heel kilo nu € 9,98

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand juni voor Pashouders
4 vers gegrilde kippenpoten 

voor 5 euro

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Nieuw! Shellac Summer Splash!
Minstens 2 weken lang genieten van perfect gelakte nagels? Keuze uit 
60 fenomenale kleuren! Incl. complete manicure ca 55 min. € 29 

ZandvoortPas Juni Special: 
Collageen Paraffine Warmte Handpakking t.w.v. € 29 p.p.
Niet i.c.m 8 ste gratis behandeling of andere acties

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 
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DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Filmrecensent Martijn van Veen laat regelmatig zijn licht schijnen op de nieuwste bioscoopfilms, 
die in Circus Zandvoort draaien. Hij schrijft al jaren voor de website FOK! en heeft van zijn hobby 
zijn werk gemaakt. Discussiëren over films of over de recensie kan via Twitter: @Martijnvanveen. 

Jurassic Park 3D

Waardering 
Martijn van Veen: 

F i l M r e C e n s i e

De laatste jaren is de origi
naliteit van Hollywood ver 
te zoeken en lijkt het te te
ren op remakes en vervol
gen. Ook het feit dat oudere 
films opnieuw in 3D wor
den uitgebracht, versterken 
het gegeven. Na Star Wars: 
The Phantom Menace en 
onlangs Finding Nemo 
wordt nu Steven Spielbergs 
Jurassic Park opnieuw in de 
bioscopen uitgebracht in 
de derde dimensie. Maar 
dat is verre van een mak

H H H H I

kelijke overzetting naar 3D, 
want het heeft maar liefst 
negen maanden gekost. 
Het is nog steeds dezelfde 
film als 20 jaar geleden, al
leen de geluidseffecten zijn 
iets versterkt. Hierdoor zijn 
de dinosauriërs nog angst
aanjagender dan eerst, want 
in de film zijn de miljoenen 
jaren geleden uitgestorven 
wezens terug en lopen ze 
rond in een themapark. De 
eigenaar van het park wil de 
gekloonde dieren openstel
len voor publiek, maar niet 
voordat het getest is door 
onder anderen twee experts 
op het gebied van dino’s. 
Maar tijdens een eerste rit 
door het park valt de stroom 
uit, waardoor ze vast komen 
te zitten. Als ook nog eens de 
gigantische beesten weten 
te ontsnappen, moeten ze 

rennen voor hun leven.
 
Ondanks dat de klassieker 
al uit 1993 stamt, staat het 
nog steeds als een huis. 
Spielberg liet destijds al zien 
de spanning goed te kunnen 
opbouwen met Jaws en ook 
in Jurassic Park is dat niet an
ders. Verschillende scènes la
ten je nekharen (nog steeds) 
recht overeind staan. De di
no’s zelf lijken daadwerkelijk 
op je af te komen, maar de 
scènes met slechts dialoog 
komen niet helemaal uit hun 
verf in 3D. Maar dit is slechts 
een klein minpunt, want de 
film heeft door de jaren heen 
zijn kracht zeker nog niet ver
loren. Dé kans om een echte 
Spielberg nog een keer (of 
meerdere) in de bioscoop te 
zien, de enige plaats waar 
film bedoeld is om te kijken.

Grote Krocht 20a Zandvoort - 023-5714395
www.slinger-optiek.nl

VenaVo 

Venavo
elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort. 

Voor meer informatie kijk op onze nieuwe website: 
www.venavo.nl 

P.s. ook met "slecht" weer staan wij er!!

Vloeibare variant 500 ml € 16,99 
Tegen inlevering van deze bon: € 10,- 

Glucon Combi: 

    * Houdt de gewrichten soepel en veerkrachtig 

    * Hulp voor de aanmaak van kraakbeen 

    * Voor smering van de gewrichten 

60 tabletten € 12,99 
bij ons vaste lage prijs € 10,- 

Last van uw gewrichten? 
Dan is Glucon Combi 

misschien iets voor u!! 
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Weer

Temperatuur

Max 19-22 20-23 18-22 19-22

Min 8 11 11 10 

Zon 90% 95% 95% 95%

Neerslag 0% 0% 0% 5%  

Wind no. 3 no. 3 no. 3 no. 3

Formidabel juniweer  
tot en met ‘t weekend 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Afgelopen dinsdagnacht 
kwam het nog tot nacht
vorst in het zuidwesten 
van het land doordat het 
helder was in de van ori
gine polaire luchtsoort. 
Nachtvorst begin juni is 
niet uniek. De wind had 
nog een noordcomponent 
en dat gaf aanvankelijk 
wat wolkenvelden vanaf 
de Noordzee. Zodra de 
wind een noordoostcom
ponent krijgt (inmiddels al 
het geval) wordt de koude 
instroom vanaf zee met 
wolkenpartijen de pas af
gesneden en wordt dro
gere lucht meegenomen 
vanuit Scandinavië.

In het tijdpad donderdag 
tot en met zondag schijnt 
de zon ‘overweldigend’ 
in Zandvoort en blijft 
het voor de verandering 
geheel droog in Zuid
Kennemerland. Die zon 
kan in een veelal wolkenlo
ze en ook veelal diepblau
we lucht wel zo’n 13 tot 13,5 
uren maken, zeg maar het 
maximale aantal uren zon 
dat mogelijk is in de eerste 
week van juni.

De voorzomerse avonden 
zijn natuurlijk ook erg lang 
in deze fase van het jaar en 

doordat het ook zo helder is 
wordt het pas rond 23.15 uur 
donker buiten.
Het meest opmerkelijke is 
de temperatuur richting het 
einde van de week die uit 
gaat komen in het traject 
2023 graden. Het strand
weer is daarbij overwegend 
goed te noemen. Eindelijk! 

Voor diegenen die willen 
barbecuen zijn het bijna 
ideale omstandigheden, 
zeker vanwege het feit dat 
de noordoostenwind niet 
meer dan matig van sterkte 
is tijdens de avonduren. De 
nachten blijven overigens 
opmerkelijk koel met een 
graad of 78 in de nanacht 
en vroege ochtend.

Verantwoordelijk voor dit 
mooie weer is uiteraard een 
hogedrukgebied met het 
accent voorlopig richting de 
Noordzee en Scandinavië. 
Een droge en vrij warme 
noordoostcirculatie is dus 
het gevolg.

Meer (achtergrond) info 
over het zonder meer puike 
zomerweer is te vernemen 
via de webzijde www.weer
primeur.nl

weerman Marc Putto

Eindelijk kunnen we ronduit profiteren van een hele 
fraaie weerfase die tenminste tot en met het aanstaande 
weekend duurt. Ook daarna blijft het waarschijnlijk nog 
tamelijk zomers, maar dan neemt wel de neerslagkans 
geleidelijk toe. Het blijft tenslotte Nederland nietwaar?

 Do. Vr. Za. Zo. 

Burgemeester Niek Meijer 
vertelt: “We hebben met 
ons allen bepaalde regels 
afgesproken waar we ons 
aan moeten houden. Deze 
regels staan onder andere 
in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) en an
dere gemeentelijke verorde
ningen. Als we ons daar niet 
aan zouden houden, wordt 
het een rommeltje.” Peter 
den Boer valt hem bij: “De 
APV is al een stuk kleiner ge
worden dan in het verleden 
maar daardoor ontstaat wel 
bij veel burgers de behoefte 
aan goede handhaving. Daar 
zijn de gemeentelijke hand
havers voor in dienst geno
men en die willen zo trans
parant mogelijk werken.”

Handhaven
Nu ziet de burger direct wie 
bijvoorbeeld een parkeer
controleur is. Die dragen 
een herkenbaar uniform. 
Maar er zijn nog veel meer 
handhavers waarvan men 
aan de kleding niet kan zien 
of zij al dan niet handhavers 
zijn. Dat komt ook door de 
grote lijst van verordeningen 
waarop gecontroleerd moet 
worden. Deels worden door 
de gemeentelijke handha
vers de volgende verordenin
gen gecontroleerd: Sociale 
zaken, Parkeren handhaving 
inclusief Parkeerexcessen en 
Wegenverkeerswet, Vent 
en standplaats verorde

Gemeentelijke handhaving wil transparant zijn
Dat komt naar voren tijdens een gesprek met burgemeester Niek Meijer, hoofd handha-
ving Peter den Boer en handhaver Pascal Honig. Vaak worden handhavers die op straat 
actief zijn met de nek aangekeken en dat verdienen ze niet, vindt het drietal.

ning, Algemene Plaatselijke 
Verordening (waaronder 
ook vallen het fietsen in 
voetgangersgebied, loslo
pende honden, omgevings
overlast, enz.), Bouwen 
(Wabo), Drank & Horeca 
Verordening en Horeca 
Sanctiebeleid, Precario, 
Milieu, Afvalstoffen veror
dening, Bomenverordening 
en de Marktverordening. Een 
heel scala aan zeer diverse 
en vaak specialistische za
ken dus die wel voor de om
geving van wezenlijk belang 
zijn.

Landelijk
Maar ook is in feite de brand
weer controlerend en zijn de 
inspecteurs van Milieudienst 
IJmond, die namens de ge
meente de complexe wet
geving inzake het milieu 
moeten controleren, dat ook. 
De politie controleert op bij
voorbeeld overheidswetten 
(landelijk) zoals vuurwapens, 
wegenverkeerswet, vreem
delingenwet, Wetboek van 
Strafrecht (waarin onder an
dere zijn aangegeven regel 
over wildplassen, drugsover
last, burenruzie en openbare 
dronkenschap) maar ook ne
men zij aangiftes van zaken 
zoals diefstal, vernieling en 
mishandeling op.

Planning
Het is niet zo dat de contro
leurs, of handhavers, zelf uit

maken wat ze vandaag maar 
eens gaan controleren. “Daar 
gaat een gedegen planning 
aan vooraf. In het begin van 
het jaar geeft de gemeente
raad aan hoeveel beschik
bare uren er mogen worden 
ingeroosterd. Op basis daar
van maken we een agenda 
die alles aangeeft wat er ge
controleerd moet worden. 
Daarna gaan we per maand 
‘fine tunen’ en dat gebeurt 
daarna ook wekelijks. Zo 
wordt er bepaald welke wijk 
er deze keer ‘aan de beurt’ 
is maar ook op welke veror
dening gecontroleerd gaat 
worden. We weten bijvoor
beeld dat als het ’s zomers 
warm is dat er veel toeris
ten naar Zandvoort komen 
en dan wordt er extra op 
de parkeerverordening aan 
bijvoorbeeld de boulevards 
gelet”, legt Den Boer uit.

Soepel omgaan 
met regels
Toch gaan de dames en he
ren handhavers soepel met 
de regels om. Als er ergens 
een auto verkeerd staat of 
er is geen parkeerbonnetje 
aanwezig en de bestuurder 
is in de buurt, zullen zij in 
gesprek gaan met die per
soon en uitleggen wat er 
aan de hand is. Een directe 
bekeuring zal dan niet het 
geval zijn. “Maar”, zegt Pascal 
Honig, “met de gemeente is 
afgesproken dat we maar 

Hoofd handhaving Peter den Boer (l.) en handhaver Pascal Honig

één keer waarschuwen. Als 
men dan niet naar ons luis
tert kunnen en mogen we 
niet anders dan alsnog be
keuren. Velen weten ook niet 
dat wij als BOA’s (bevoegd 
opsporingsambtenaar, red.) 
bijvoorbeeld een voertuig 
mogen stoppen. Dat gebeurt 
als er bijvoorbeeld sprake is 
van grof achterstallig onder
houd of een aanhanger die 
niet goed is vastgekoppeld, 
waardoor er gevaar ontstaat 
voor het overige wegverkeer.” 

Grof huisvuil
Een probleem van een an
dere orde is het ophalen 
van het grof huisvuil, vaak 
een grote ergernis voor be
woners. Veelal kunnen de 
handhavers niet zien wie 
zijn grof huisvuil niet correct 
heeft aangeboden en kun
nen ze de persoon er niet op 
aanspreken. Die irritatie gaat 
binnenkort hoogst waar
schijnlijk tot het verleden 
behoren. Als u grof huisvuil 
aan wilt bieden, dient u een 
afspraak met de gemeente 
te maken en komt op de 
aangegeven dag de vuilnis
wagen bij u aan de deur. De 
algehele ophaalservice gaat 
dus verdwijnen. “Hierdoor 
kunnen wij voorkomen dat 
Janenalleman kris kras het 
vuil neerzet en vaak nog 
met niet toegestaan vuil als 
puin, autobanden en verf
artikelen. Ook mag er geen 
papier en karton bij. Mocht u 
een koelkast hebben gekocht 
die rondom in het karton is 
verpakt en u kunt het niet in 
de papiercontainer kwijt, dan 
kunt u het bij de remise aan 
de Kamerlingh Onnesstraat 
aanbieden. Dat staat overi
gens bij alle papiercontai
ners aangegeven”, vertelt 
Honig. 

Zo willen de leiding en de 
handhavers inzichtelijk ma
ken waar ze mee bezig zijn. 
“Wij willen de burger graag 
voorlichten over deze ma
terie, maar we zijn wel aan 
de regels gebonden. Mooier 
kunnen we het niet maken, 
makkelijker wel”, sluit Den 
Boer af.



16

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Voor een pedicure  

behandeling waarin u de 
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is in 

het verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroei
de nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hotstone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Provoet lid. 

16 jaar ervaring. 
Tel. 0646098919. 

www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................
Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty 
studio. 

Oosterduinweg 1 Haarlem, 
tel. 0235476101

 www.sunergy.info
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 0652461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door zorg

verzekering) 

Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten 

binnen en buiten 
Zandvoort.

Speciaal tarief Schiphol  
voor bus en 

personen vervoer 
Vanaf € 42,50 

tel. 0238885588
.........................................................

One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem: 

nagelstudio, 
opleiding tot 
nagelstyliste, 
groothandel

 in nagel producten 
en div. workshops.
Tel. 0235245005
www.abnails.nl 

.........................................................
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.0235311330

.........................................................
Gespecialiseerd 

in Porsche en 
4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

Voor uw APK, alle 
onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, 

Zandvoort 
0235713919 of 0653231754

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) netwerk 

of advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 0644 696 001.  

www.repit.nl 
Met garantie.

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken 

+ nagels knippen 
+ eelt verwijderen 

+ evt. likdoorns weghalen 
+ creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info: 5734944 of 

0650203097
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
Tel. 0641074141
www.stucadoor

specialisten.nl

Het Pakhuis
De leukste 

kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
1017 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

0653693409
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang,

 wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Te huur: 7 pers. chalet 
op het eiland van Maurik. 

(Betuwe) 
All in prijs al vanaf 

€ 495 p.wk. 
Voor info: marcelhorneman @

gmail.com
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie 

straatwerk. 
0235353591 of 
0622209568

Kleine babygroepen, 
uitdagende 

peutergroepen, 
veel oudercontact 
en een uitgebreid 

'Kindvolgsysteem'. 
Dat vinden wij 

'natuurlijk bij SKiP'! 
Volg ons ook 

op Facebook of kijk 
op de website: 

www.pippeloentjepluk.nl
.........................................................

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
0653498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Te koop: 
luxe verkoopwagen
incl. ventvergunning

op het strand.
Vr.pr. € 49.000

Tel. 0611007070
.........................................................

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15, 
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.
schroten 13x90 mm € 2.60/m
lengtes van 2.10 tot 5.40 m. 

andere artikelen 
op bestelling

geopend za 12.0017.00 u en
op afspraak, ook ’s avonds. 

uitsluitend á contant, 
geen pin

AANBIEDING: 15% KORTING op
bovenstaande t/m 15 juni a.s.

Joost van Diepen 
tel. 0629091069

.........................................................
Garage te huur
De Ruyterstraat

€ 125, per maand
0653256274

.........................................................
Te huur 

gezellig en licht 
twee kamer appartement 

met balkon.
Huur prijs 

€ 650,00 per maand 
excl. voorschotten.

Inl. P. Olieslagers
Mob. 0628562373

.........................................................
Z.G.A.N. 

3-zits bank
€ 100,

0655345288
0621953500

STOFFEREN VAN UW
bank of stoel

met stof of leder
ook kussens voor
binnen of buiten
tevens reparatie

van leder
Tel 0611138949

info@mandyleek.nl
.........................................................

Foto's van de 
Zeepkistenrace 

nabestellen? 
Kijk op: 

www.oypo.nl/dvzp
.........................................................

21 mei j.l. zijn 
er 9 langharige 

teckelpups geboren 
bij Teckels van het 

Huys Ringh de Vries. 
Inl. W. Woters, 

tel. 5714695
.........................................................

Gestolen goed 
gedijt niet. Aub. 

tuinslak terugplaatsen 
waar u hem wegnam. 

Hanneke Molenaar
Betreft dierbare 

herinnering
.........................................................

Thuiskapster Evelyn 
Dames hairstylist 

gespecialiseerd in kleur 
en coupe du soleil. 

Folietechnieken, 
perm., knip, föhn.
20 jaar ervaring

Evelyn: 0654937784
.........................................................

Schilder heeft tijd over
€ 12,50 p.u. 

Ook stucwerk mogelijk. 
Tel. 0627048739

.........................................................
Te koop: zware 

grenen eettafel 
200x90 cm,  

4 grenen stoelen. 
Biedemeijer legkast,  

diverse (dossier)kasten, 
Auping seniorenbed, 
electr. oliehanglamp, 
houten ladder+trap, 

(strip)boeken, 
koperen schaal/
bloempot/etc., 

Friese wandklok. 
Tel. 061240054
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‘Wie de shoarmaboer 

ziet sluiten, 

komt de volgende dag 

niet buiten.’
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Tegeltje

Gezond voedsel. Wie is er nu niet mee bezig? Steeds meer 
voedselschandalen komen aan het licht en doordat wij als 
consument heel veel invloed hebben, meer dan we den
ken, is de plofkip zo goed als bijna uit alle schappen van 
de supermarkten. Zo ook heeft Kruitvat onlangs besloten 
om geen plofkip te gebruiken in babyvoeding. 

Het Amerikaanse chemiebedrijf Monsanto, dat produc
ten voor de landbouw produceert, wil teveel invloed in de 
voedselindustrie en staat nu regelmatig in het nieuws met 
z’n genetisch gemanipuleerde zaden. Wij, als consument 
kunnen er voor zorgen dat dit soort bedrijven stoppen. Het 
is moeilijk, maar niet onmogelijk. 

Ons voedsel bevat tegenwoordig steeds minder voe
dingstoffen. Veel mensen eten meer ‘vulling’ in plaats van 
voeding. Kant en klare pakjes, poeders en magnetronmaal
tijden. En met al hun marketingverhalen op verpakkingen 
denken we ook echt dat het gezond is, of een ‘bewuste 
keuze’ zoals Albert Heijn op vele producten heeft staan. 
Dit is erg misleidend! Wist u dat als er bijvoorbeeld 4% kip 
in een soep zit, het gewoon kippensoep mag heten? 4%! 
Dus de rest is vulling. En wij maar denken dat we echte 
kippensoep eten. 

Voeding is heel belangrijk, want het geeft ons energie. Als 
je kijkt hoeveel mensen in Amerika Obesitas en Diabetes 
hebben, is dat heel zorgwekkend! Terwijl het simpel is, 
alles wat uit de aarde komt is ook goed voor ons lichaam. 
Ons lichaam is niet gemaakt om chemische stoffen op te 
nemen, teveel suikers en Enummers. 

Gelukkig gaan steeds meer mensen bewuster eten en 
dat is een goede zaak! In Zandvoort is er nu eindelijk een 
Biologische markt. Op donderdag 
kunt u daar voor goede prijzen, onder 
andere verse onbespoten groentes ha
len. Zo steun je niet alleen de kleine 
lokale boeren, maar het is ook beter 
voor je lichaam en milieu! 

Gezond eten

Uitgesproken!
Je ziet ze niet vaak, jongeren die een eigen zaak beheren.  
Maar de 20-jarige sympathieke, Zandvoortse Mickey 
Philipse is er één van. Sinds een jaar is zij mede-eigena-
resse van de sportwinkel op de Grote Krocht. Zij runt de 
winkel samen met haar moeder. Vanwaar na 5 jaar op 
het strand gewerkt te hebben, nu ineens deze stap? 

door Mandy Schoorl 

Nog enigszins bijkomend van een geslaagde Voor
jaarsmarkt, staat Mickey mij vriendelijk te woord. Zij heeft 
er in eerste instantie nooit over nagedacht om een eigen 
zaak te beginnen. Door haar moeder is zij er ingerold en 
daarvan heeft zij geen spijt. Niemand die haar voorlegt 
wat ze moet doen. Haar eigen ‘ding’ kunnen bepalen, dat 
heeft zij haar hele leven al gedaan. Geen toekomstplan
nen, geen uitgestippeld pad voor haar, maar leven in het 
hier en nu. “Je weet tenslotte nooit wat je overkomt”, is 
haar motto. Het was op een dag dat haar moeder Mickey 
voorstelde om de baan op het strand op te geven om sa
men met haar de winkel te beginnen. Van de één op de 
andere dag besloot Mickey haar nieuwe avontuur aan te 
gaan. Net zoals in de tijd dat ze in een middag besloot om 
met haar vriend samen te gaan wonen.

Is Mickey zelf sportief? “Tennis en hockey heb ik in het 
verleden veel gedaan”, antwoordt zij, “echter, teamsport 
zit er voor mij niet meer in, omdat ik dan teveel aan be
paalde trainingstijden vastzit die ik vanwege de zaak 
lang niet altijd waar kan maken.” Skiën doet zij graag en 
nog steeds. Op vakanties gaan sowieso, dat is haar grote 
hobby. Lekker naar een land waar heel veel zon schijnt! 

En dan veel slapen, op een ligbed, aan een zwoel strand, 
grote zonnebril op en daarbij het liefst dan iemand die 
een verfrissend koel drankje aanreikt op de momenten 
dat zij wakker is.

Met vrienden doet ze niks nuttigs, legt Mickey lacherig 
uit, gewoon lekker hangen, praten of een film kijken. 
Actiefilms wel te verstaan, want de zogenoemde roman
tische ‘vrouwenfilms’ gaan haar veel te sloom, daar heeft 
ze geen geduld voor. Geduld heeft ze wel tijdens puzze
len, een andere grote hobby van haar. Mickey heeft een 
uitgesproken mening. Ik vraag haar of er iets is waarvoor 
zij echt zou willen strijden? Oude mensen die beroofd 
worden op straat door jongeren, dat vindt ze zo laag. Die 
oudjes kunnen zich niet verweren. Dan zou zij ingrijpen, 
mits de overvaller vier koppen groter is en zij zeker weet 
dat ze niet zal winnen. Weerloze dieren daarentegen vindt 
zij vies. Alleen babypandaberen hebben haar hart veroverd 
na het zien van een filmpje op Facebook. 

Gaandeweg ons gesprek is daar dan toch haar droom: een 
eigen hotel hebben in het buitenland waar zij haar pen
sionering uit kan zitten terwijl haar personeel de taken 
van haar overneemt. Wie weet hoe het ooit zal uitpakken 
voor deze impulsieve jongedame.

“Ik ben geen volger, 
ik doe het liefst mijn eigen ding”

Kijk nou eens!
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Ook BNN maakte er een feestje van op het Click Festival!

Interview

Mickey Philipse
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Galerij der 
kampioenen 

VOETBAL

VOETBAL

VOETBAL

VOETBAL

VOETBAL

VOETBAL

VOETBAL

VOETBAL

VOETBAL

VOETBAL

B1: Kelly Steen, Ilais v. Bronkhorst, Roy Castien, Salim 
Fertout, Mauro Frijters, Roxy Groot, Nick Koper, Lesley Loos, 
Mitchell Luiten, Stan v Marle, Koen Michielsen, Pet Post, 
Bas de Roode, Sam de Smitt. 

B2: Floris Droppert, Jesper Göransson, Ricky Grigoleit, Bas 
v.d. Heuvel, Juriaan Kurpershoek, 
Sjoerd Loogman, Jelle van Marle, Damian Molenaar, Ricky 
Meijer, Jackie Stor, Siebe de Vries, Marchello Wawoe, Liza 
Zantvoort, Youri Zonneveld.

D3: Morris Todorovic, Joren van Baars, Yani Balaydin, Naim 
Boukhizou, Ceylan de Bruijn, Daniel Coenraad, Enrique van 
de Donk, Dave Driehuizen, Jay Galesloot, Rion de Heus, 
Frank Pellerin, Bas Gerrits.

E2: Zee Fischer, Jorn Ipenburg, Mick Dumpel, Stefan van 
Haren, Menno Ipenburg, Christaan Steiner, Nicky ten Broeke, 
Quentin van Draanen, Nigel Draaijer en Chris van Dijk.

E9: Jamal Aafer, Ibrahim I Belkhrouf, Tijn Hittinger, Sem 
Hittinger, Flobatir Salama, Younes Schrage, Tuli Stemp.

F3: Marcus Bergen, Djino Buchel, Senne Fransen, Mees van 
Galen, Aiden Grau, Kai Hofma, Diemer Klarenbeek, Dylan 
Koper, Finn le Mair, Twan de Wijs.

Puppies team ‘Manchester United’: Finn de Wette, Sebas
tiaan Harteveld, Kick Reen, Lasse Faas, Mike Stroekman, 
Diego Leisz, Bodi Booker.

E4: Joel Grigoleit, Adrian Groenendijk, Levy van Hamersveld, 
Bo van Hamersveld, Micky Groot, Morrison Kok, Ryaan El 
Menhem, Mel Nassauw, Rens Paap, Mick Stalenberg.

E6: Wesley van Doorn, Liucas van de Donck, Luca Fransen, 
Job Kreuger, Giancarlo Labrada Proenza, Job Scharff, 
Valentijn Schuurman, Dawid Sokolowski, Dax van de Tol, 
Duncan Kreuger.

E7: Jorgos Bampatsias, Tino Buisman, Rik Gansner, Douwe 
Keman, Lucas Koper, Dion van Krieke, Sal van der Schaar, 
Ian de Vente, Joey Hoejenbos, Kay Herwegh.
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2012       2013
JUDO

TENNIS

BADMINTON

JEU DE BOULES

HOCKEY

BADMINTON

KARATE

HOCKEY

BADMINTON

PAARDRIJDEN 

Glen Koper: Nederlands Kampioen 2013 tot 18 jaar tot  
55 kilo en Nederlands Kampioen 2013 tot 21 jaar tot 55 kilo.

Melissa Boyden en Stefan van Haren: Teamkampioen 
Haarlems Jeugd Circuit tennis t/m 10 jaar.

C1 ZHC: Stella v.d. Berg, Senne Bruijn, Nienke van Dam, 
Frederique Franssen, Paris JoonLock, Fleur Mel, Toncy 
Mulder, Alyssa Oomen, Jade Oord, Charlène Roseleur, Lotte 
Schmidt, Kim v.d. Sluis, Floortje de Vries.

D1 ZHC: Danique Bruijn, Puck Kanger, Joëlle Franse, Joy 
Hoejenbos, Fabien van der Veen, Axèl Dorèl, Niki Jacobs, 
Yente van der Zee, Roos Eggengoor, Michelle Hilbers, Niki 
Jacobs, Maud Evers, Sophie Kanger.

Imke v.d. Aar: Nederland Kampioen meisjesdubbel U15 en 
Junior Masters U17.

Wessel v.d. Aar: Nederland Kampioen jongensdubbel U13. 
Kampioen van NoordHolland U13 in de dubbel.

Bregje v.d. Aar: winnares landelijke Junior Masters Tilburg 
U15 en Junior Masters van Zijderveld U13.

Milan Saunier: Nederlands Kampioen Pétanque tripletten 
bij de junioren.
Mauro Saunier: Nederlands Kampioen Pétanque tripletten 
bij de aspiranten.

Thomas v.d. Meijden: Nederland Kampioen karate U15, 
52 kilo.

Wendy Moore: Noord Holland Dressuur Kampioen L2 2013
14 jaar.
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   11 26       9 11

 5         7 21\13    

 17     18 11\19        

   16           20

   19       16\6      

   7     6\14        

   15 15\26      7

 19           10

  17           5

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  EAD   J   FF  
    :   =    
  -   x   +  
  HF   EG   KF  
    +   =    
             
  EKK   JG   DK  
    -   =    
De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de week
Bereiding:
Was de aardbeien en snijd ze in kwartjes. Scheid de eierdooiers van het 
eiwit. Meng de eierdooiers met de kristalsuiker en mix dit in de keuken-
machine, wanneer het mengsel wit begint te worden en zich verdubbelt in 
volume, de mascarpone en de helft van de Grand Marnier toevoegen. Blijf 
alles goed mengen met een mixer gedurende enkele minuten, tot een licht 
en homogeen mengsel ontstaat. Klop het eiwit in een ontvette kom goed 
op, voeg een snufje zout toe en voeg dit alles zachtjes toe aan het mengsel, 
voeg tenslotte de verse munt toe. Doop de koekjes in het sinaasappelsap 
en de rest van de Grand Marnier, en plaats ze onderaan een glas. Vul het 
glas met aardbeien en bedek de koekjes met het resterende fruit. Giet het 
mengsel over de aardbeien en laat minstens 3 uur afkoelen, ideaal is 12 tot 
24 uur. Net voor het serveren, het geheel overgieten met de bosvruchten-
puree. Steek er een mintblaadje in voor het serveren.

Dessert voor 4 personen

kookrubriek

Aardbeientiramisu 
met verse munt

Telefoonnummer voor reserveren
Vanaf vrijdag 7 juni zal het Wapen van Zandvoort iedere eerste en derde vrijdag 
van de maand een recept serveren uit de rubriek Kook eens anders. Het gerecht dat  
7 juni wordt bereid is Kip Hawaï, dat stond beschreven in de krant van vorige week.  
Het telefoonnummer dat daarbij werd vermeld voor reserveren, bleek niet juist  
te zijn. Het correcte nummer is 023 - 743 15 56.

250 g. mascarpone,
16 lange vingers,
500 g. aardbeien,
3 eieren,
10 cl. sinaasappelsap,

Benodigdheden:
3 eetlepels kristalsuiker,
10 cl. Grand Marnier,
100 g. gepureerde bosvruchten (diepvries),
4 blaadjes verse munt,
een snufje zout.

KookreceptKookrecept

 176 : 8 = 22
          -   x   +

   32 + 10 = 42
         
         
 144 - 80 = 64

Oplossing Breinbreker

Henno is een lieve poes die met een heleboel andere katten samen 
rond een huis zwierven. De meeste van deze katten zijn inmiddels op-
gehaald en doorverhuisd naar een boerderij maar Henno is in het asiel 
gebleven. Omdat henno zich rustig laat aaien, is het de bedoeling dat er 
voor haar een eigen plekje gevonden wordt bij rustige mensen met veel 
liefde, aandacht en geduld voor haar. Henno kan het prima vinden met 
soortgenootjes maar voor kinderen en honden is ze een beetje bang. 
Henno gaat erg graag naar buiten dus een huis met een tuin is voor haar 
erg belangrijk. 

Wilt u de uitdaging aangaan met Henno en haar een fijn huis geven? 
Kom dan snel eens langs om kennis met haar te maken. 
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5. 
Geopend van 
maandag t/m zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur. 
Tel. 5713888
Internet: 
www.dierentehuiskennemerland.nl

   11 26         9 11

 5 3 2     7 21\13 4 9

 17 8 9 18 11\19 4 8 5 2

   16 6 4 2 3 1 20  

   19 8 2 9 16\6 2 4  

   7 1 6 6\14 7 4 3  

   15 15\26 1 5 9 6 5 7

 19 6 7 5 1   10 6 4

 17 9 8       5 2 3

Oplossing Kakuro

Het voorjaar kennen we bij uitstek van het nieuwe fruit, 
zoals aardbeien. Gezien het feit dat de temperaturen eindelijk weer 

omhoog gaan, hierbij een recept voor een bijzonder dessert.



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

plein, Stationsplein en Zandvoortselaan (ter hoogte van de 
Rotonde). De zandsculpturen blijven tot eind december 2013 
op de locaties staan.

Verkeersbesluiten 
-  Er is een verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2013/05/002169 

genomen voor de eenmalige proef met de markt op Grote 
Krocht. Dit besluit houdt in dat de Grote Krocht op woens-
dag 26 juni 2013 van 5:00 tot 17:00 uur zal worden afgeslo-
ten en dat het eenrichtingsverkeer op de Cornelis Slegers-
straat omgedraaid zal worden.

 -  Er is een verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2013/05/001080 
genomen voor Culinair Zandvoort. Dit besluit houdt in dat 
Gasthuisplein, Swaluëstraat, het parkeerterrein achter het 
gemeentehuis en de Kleine Krocht van woensdag 26 juni 
2013 vanaf 05:00 uur tot maandag 1 juli 2013 om 18:00 uur 
zullen worden afgesloten.

 
De verkeersbesluiten zijn in te zien op: officiëlebekendma-
kingen.nl, via onze website en bij de centrale balie van het 
gemeentehuis.

Voor: het brandveilig gebruiken van een hotel 
Locatie: Badhuisplein 2 te Zandvoort (aanvraagnummer 2013-
VV-028)
Type: integraal 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stuk-
ken zijn in te zien van 7 juni 2013 tot en met 18 juli 2013, elke 
werkdag van 8:30 tot 12:30 uur en op donderdagavond van 
17:00 tot 20:00 uur.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen mondeling of 
schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden 
gericht aan ons college en worden verzonden aan het college 
van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. 
Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met 
de werkeenheid Omgevingsvergunningen. Wij maken u erop 
attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking 
kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Badhuisplein 2, wijzigen kozijnen en interne verbouwing 

hotel, verzonden 30 mei 2013, 2013-VV-027.
-  Boulevard Barnaart 65, draaien strandpaviljoen, verzonden 

31 mei 2013, 20-13-VV-021.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien 
het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt 
uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rech-
terbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemees-
ter en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers 
van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt 
ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Evenementenvergunningen verleend 
Er is een evenementenvergunning verleend aan Zandacade-
mie Zoetermeer B.V. voor het EK Zandsculpturen Zandvoort 
waarvan de opbouw plaatsvindt vanaf 29 juli 2013 tot en 
met 9 augustus 2013. De locaties waar de zandsculpturen 
worden geplaatst zijn Badhuisplein, Kerkplein, Raadhuis-

Gemeentelijke publicatie week 23 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 22 en 
de verdere in week 22 door het college genomen besluiten 
zijn in week 23 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Schoonmaak GFT-containers
Van 10 juni 2013 t/m 14 juni 2013 worden de GFT-rolemmers 
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van 
uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat 
de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30 
uur zijn. 
 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Burg.van Fenemaplein 2a, wijzigen gevelkozijn en maken 

sparing in dragende muur, ingekomen 07 mei 2013, 2013-
VV-047 (rectificatie).

-  Lijsterstraat 25, plaatsen uitbouw voorzijde woning, inge-
komen 23 mei 2013, 2013-VV-055

-  Dr.Joh.G.Mezgerstraat 68, vervangen twee kozijnen voor-
zijde woning, ingekomen 26 mei 2013, 2013-VV-056. 

-  Van Stolbergweg 13, kappen boom in voortuin, ingekomen 
27 mei 2013, 2013-VV-057.

-  Strandafgang Paulus Loot 2, plaatsen container voor opslag 
shovel, ingekomen 29 mei 2013, 2013-VV-058.

Overige vergunningsaanvragen

Zandvoort:
-  Zeestraat 71, splitsen van woonruimte, ingekomen 29 mei 

2013, 2013-Sp-005.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Kennisgeving ontwerp beschikking
 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donder  dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar 
de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

   U kunt zelf uw afspraak inplannen 
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van 
de gemeente aan de oranje button met het kalendertje 
erop. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken aan de 
balie of bij de receptie of per telefoon.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Mooie winst voor
dames van ZSC

ZHC verliest laatste 
wedstrijd van het seizoen

Eindstanden bridge

Zaterdag 22 juni straatvoetbaltoernooi

De softbalsters van de Zandvoortse Sportcombinatie (ZSC) 
hebben vorige week woensdag een mooie overwinning 
geboekt op het vierde team van Sparks uit Haarlem. Met 
uitzondering van de derde inning waren onze dorpsgeno-
ten duidelijk beter dan de Haarlemse dames. ZSC kon een 
mooie 11-7 zege aan de bond melden.

De laatste wedstrijd van het seizoen, uit tegen AMVJ, heeft 
voor de Zandvoortse hockeydames geen winst opgeleverd. 
Hun tegenstanders van afgelopen zondag zijn hierdoor af-
getekend en ongeslagen kampioen, met één keer een ge-
lijkspel, van de 6e klasse geworden.

Ter afsluiting van het bridgeseizoen 2012-2013 werd  
tijdens de slotdrive fanatiek gestreden om de diverse  
wisselbekers. Vooral de Huub Emmenbeker gaf op de 
woensdagavond een spannende strijd te zien. 

Het traditionele Oude Halt Straatvoetbaltoernooi wordt zaterdag 22 juni op het sportveldje 
op het J.P. Heyeplantsoen weer georganiseerd. Het is een toernooi om Marcel en Marcella 
Schoorl, eigenaren van snackbar de Oude Halt, te bedanken voor hun inzet voor de jeugd.  
Marcel wordt al jaren gezien als de buurtvader van Oud Noord. 

De toernooivorm is 3 tegen 
3 en de organisatie deelt de 
teams in. Je weet dus niet 
van tevoren met wie je speelt, 
want winnen en verliezen 
doe je samen. Voor iedere 
voetballer is er een prach

Die derde inning was voor 
Zandvoort een ramp. Alle ne
gen dames van Sparks kwa
men aan slag maar gelukkig 
werden er maar vier punten 
gescoord en dat is te over
zien. De gastploeg liet ook 
nog eens drie dames op de 
honken ‘achter’. Een inning 
later liet Sparks nog twee 
punten aantekenen maar de 
Zandvoortse formatie scoorde 
dermate regelmatig, er werd 
in alle innings gescoord, dat er 
uiteindelijk een mooie winst 
voor ZSC uitrolde. Werper 
Wilma Valkestijn maakte het 
gedecideerd uit. Vanaf de 

“In de eerste helft speelden 
wij erg goed er werd goed 
breed gespeeld. Tevens wa
ren er mooie loopacties en 
we waren in staat om, via 
een handig intikkertje van Ilja 
Noltee, tot de rust de stand 
op 11 te houden”, zegt aan
voerster Nathalie Huisman na 
afloop van de wedstrijd. Mede 
omdat het benauwend warm 
was, brak het de Zandvoortse 
ploeg behoorlijk op dat er 
geen wisselspelers beschik
baar waren. In de tweede 
helft werd het vrij snel achter 
elkaar 21 en 31 en konden de 
Zandvoortse gasten niet voor 
een ommekeer zorgen.

Hoewel Mieke Kleijn/Tom van 
der Meulen als eersten ein
digden met 63,64% ging de 
beker aan hun neus voorbij, 
aangezien de reglementen 
voorschrijven dat uitsluitend 
een paar, dat op dezelfde 
avond of middag speelt, 
hiervoor in aanmerking 
komt. Bijzonder was daarna 
dat zowel Tiny Molenaar/
Wim Brandse als Maria 
Groenewoud/Marieke van 
den Burg gelijk eindigden. De 
wedstrijdleiding ging in con
claaf en besliste uiteindelijk 
dat de Huub Emmenbokaal 
naar de beide dames ging, 
die tevens als slemkampi
oenen eindigden. Molenaar/
Brandse gingen niet met 
lege handen naar huis, want 
zij ontvingen als clubkampi
oen in de Alijn van het ge
hele bridgeseizoen de Truus 
Hagenbokaal. Lilian Bosma/
Erna Meijer werden gehul
digd als Blijnkampioenen en 
Rieneke Zwarts/Dick Verburg 
als Clijnkampioenen.

De uitslagen van de donder
middag gaven vooral voor 
Ko Luijkx een aantal triom
fen te zien. Zo veroverde hij 
met Fini van der Meulen 
als eerste de Koningsbeker 
als bekerkampioenen met 
63,36%. Als tweede eindig
den Alie Effern/Marion van 
Hoboken met 61,89%. Het 
clubkampioenschap was 
eveneens voor Luijkx, nu 
met Hans Hogendoorn als 
partner. Tenslotte kwam 
ook nog het slemkampi
oenschap op zijn naam te 
staan. Een driedubbele over

tige herinnering en voor de 
winnaars van de diverse ca
tegorieën een echte beker. 
Iedereen speelt minimaal 3 
wedstrijden en wie het eerste 
2x scoort, die wint de wed
strijd direct. Er wordt maxi

nieuwe positie van de werp
plaat, 60 centimeter verder 
van de thuisplaat, zorgde zij 
dat Sparks met drie ‘nullen’ in 
de vijfde inning aan het einde 
van de wedstrijd kwam. 

Vermeldenswaardig zijn de 
twee homeruns van Liesbeth 
de Graaf en Laura Koning. 
Coach Willy Balk was dan ook 
zeer tevreden over het re
sultaat. Door deze overwin
ning neemt ZSC nu de derde 
plaats op de ranglijst in, na 
DSS (1e) en Onze Gezellen. 
Tussen nummer 1 en 3 zitten 
maar twee punten verschil.

De dames van Zandvoort 
zijn als 5e in deze compe
titie geëindigd. “We gaan 
nu genieten van de vakan
tie maar willen snel weer 
gaan trainen. Want al met 
al zijn er genoeg technische 
en tactische zaken om aan  
te werken met onze nieuwe 
trainer, Hans Edgington, die 
nu al als trainer bij de club 
een deel van de jeugd traint. 
We gaan in het nieuwe  
seizoen dan ook allemaal 
volop aan het werk, we
tende dat we alleen maar  
kunnen groeien!”, blikt 
Huisman alvast naar vol
gend seizoen. 

winning dus! De clubkam
pioenen in de Blijn 2012
2013 zijn Dick Parmentier/
Cees Stekelenburg; het 
Clijnkampioenschap was 
voor Tiny Allebes/Agnes 
Kuijpers en Mary en Andries 
Sonneveld ontvingen een be
ker als Dlijnkampioenen.

Na de strandbridgedrive van 
8 juni aanstaande volgen en
kele maanden van rust, tenzij 
men de kaarten niet zo lang 
kan missen en aan de zo
meravonddrives van de ZBC 
bij Open Golf Zandvoort gaat 
meedoen.

BC Kostverloren
Ook bij BC Kostverloren zit het 
seizoen er op. Op de maan
dagmiddag is het koppel Els 
Boswijk/Wim Veldhuizen als 
kampioen in de Alijn gehul
digd. Zij hadden slecht 2% ver
schil met runnersup Marjan 
de Grebber/Theo Noijen 
en derde werd het koppel 
Els Bernendsen/ Henriëtte 
Heijdendaal. De Blijn kreeg 
El Nijssen en Frida Koper als 
kampioen. Tweede werd het 
koppel Lenie Peeters/ Elly van 
Duren en het paar Gerrie en 
Louis Schuurman legde be
slag op de derde plaats. Op 
de vrijdagmiddag eindigden 
Nora Reijn/Wil van Dillen 
op de eerste plaats, Corrie 
de Frost/Wim Veldhuizen 
werden tweede en op de 3e 
plaats eindigden Henriëtte 
Heijdendaal/Ben Roozen. De 
absolute slemkampioenen 
van het afgelopen seizoen 
werden Liesje Flinkevleugel 
en Henny Baard. 

maal 5 minuten gespeeld en 
er mag geen keeper op doel 
staan. Je speelt tegen kinde
ren uit je eigen geboortejaar, 
dus je hoeft niet tegen ou
dere kinderen te voetballen, 
iedereen kan dus mee doen!

Fanatieke deelnemers straatvoetbaltoernooi | Foto: archief

Marieke van den Burg en Maria Groenewoud

softbal

straatvoetbal

hockey bridge

Ook dit jaar zal er gecollec
teerd worden voor een goed 
doel en dat is dit jaar Make
AWish Nederland. Die or
ganisatie vervult de liefste 
wens van kinderen tussen 
3 en 18 jaar met een levens
bedreigende ziekte. Het in
schrijfgeld is € 3. Alles wat 
je extra inzamelt gaat naar 
het goede doel, dus vraag je 
vader en moeder, je opa en 
oma of je buurman om mee 
te doen en laat je steunen! Er 
kunnen maximaal 24 kinde
ren in iedere leeftijdsgroep 
meedoen, dus wees er snel 
bij! Inschrijven kan alleen bij 
Anytyme de Oude Halt.

Het programma voor 22 juni 
ziet er als volgt uit: 09.30 uur 
opening; 10.00 uur start ge
boortejaar 2006; 11.00 uur 
start 2005; 12.00 uur start 
2004; 13.30 uur start 2003 en 
om 14.30 uur starten de kinde
ren die in 2002 geboren zijn.
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TCZ blijft hard knokken 
om in eredivisie te blijven

NK Kitesurf Course Racen

Geflatteerde nederlaag handbalsters

Het siert de spelers van het gemengd zondagteam van 
Tennisclub Zandvoort (TCZ) dat zij, ondanks een zwaar 
verlies vorige week zaterdag tegen titelkandidaat Lobbe-
laer (0-6), in eigen kunnen blijven geloven. Een wedstrijd 
later, afgelopen zondag thuis tegen Amstelpark, toen nog 
de nummer twee van de ranglijst, werd een zeer fraaie en 
uiterst spectaculaire winst geboekt. Zandvoort won maar 
liefst met 5-1. Het was de tweede gewonnen wedstrijd voor 
TCZ, want vorige week dinsdag trok Zandvoort met dezelf-
de cijfers aan het langste eind in de thuiswedstrijd tegen 
Dekker Tennis.

Na twee ‘trial’ jaren wordt eind juni het eerste officiële NK 
Kitesurf course racen gevaren in Zandvoort. In het twee-
daagse evenement kunnen naast de Pro’s ook de amateurs 
aantreden in de Fun klasse. Zo kan iedereen proeven aan 
het wedstrijdgevoel ‘wie is het snelst’ op het water. Net 
als vorig jaar wordt het evenement gehost door de Water-
sport Vereniging Zandvoort.

De handbaldames van ZSC hebben afgelopen zondag de 
uitwedstrijd tegen het sterke KDO uit De Kwakel verloren. 
Zonder de routiniers Lucia v.d. Drift en Laura Koning begon 
ZSC een beetje nerveus aan de wedstrijd. 

Zandvoort moet het in 
feite hebben van de wed
strijden tegen de min
der draagkrachtige clubs. 
Dekker Tennis is daar een 
van. Op de Zandvoortse 
gravelbanen van tennis
park De Glee moest alleen 
Scott Griekspoor buigen 
voor zijn Warmondse op
ponent: 67 (4), 63, 36. In 
de eerste wedstrijd van dit 
seizoen van TCZspeelster 
Olga Savchuk moest de 
Oekraïense blijkbaar nog 
even wennen, want de eer
ste set werd met moeite bin
nengesleept (75) maar met 
een 62 winst in de tweede 
set ging het wedstrijd
punt toch vrij simpel naar 
Zandvoort. Lesley Kerkhove 
en Kevin Griekspoor hadden 
beide geen moeite met hun 
tegenstanders: resp. 62,  
62 en 61, 64. Het da
mes dubbel leverde een 
winst voor TCZ op van 
76 (4) en de beide heren 
Griekspoor pakten het vijfde  

Het kampioenschap wordt 
samen met de Nederlandse 
Vereniging van Wedstrijd 

Via snelle aanvallen en 
breaks wist KDO de voor
sprong langzaam maar zeker 
uit te bouwen. Onze plaats
genoten hadden er weinig 
antwoord op en hadden ook 
duidelijk meer moeite met 
het benauwde weer. Bij 84 
werd van helft gewisseld. 

wedstrijdpunt met 63 en 64.

Afgelopen zaterdag, uit 
tegen Lobbelaer in Zeven
bergen, werd een echte 
offday voor de Zand
voortse tennissers. Alle 
wedstrijdpunten bleven in 
Zevenbergen. Sterker nog 
Zandvoort wist maar één 
set te winnen. Dat was de 
eerste set van het dames
dubbel maar verder kon
den de TCZ’ers geen potten  
breken.

Zondag was het een to
taal andere dag waar de 
Zandvoortse toeschouwers 
met volle teugen van heb
ben genoten. Als iemand de 
winst op de nummer twee, 
Amstelpark, zou hebben 
voorspeld, was hij waar
schijnlijk voor mal versle
ten. Toch was niets minder 
waar. Het was direct na de 
dames singlepartijen raak. 
Zowel Olga Savchuk als 
Lesley Kerkhove waren te 

Kiters (NVWK) georganiseerd 
op de Zandvoortse Noordzee 
bij het clubgebouw van de 

Na de rust ging het beter 
met de Zandvoortse dames 
en KDO wist nog maar met 
de grootste moeite te sco
ren. Debet aan de nederlaag 
was ook het feit dat ZSC deze 
dag duidelijk het vizier niet 
helemaal scherp had staan. 
10 keer spatte een schot op 

Tennis kitesurfen

handbal

sterk voor hun opponenten. 
Ook de Griekspoortweeling 
was goed op dreef. Kevin 
kwam 16 achter tegen de 
internationaal ervaren Boy 
Westerhof maar won na 
75 en 63 alsnog de partij. 
Ook zijn broer Scott verloor 
de eerste set (26) maar 
toonde veerkracht en haal
de met 62 en 64 de volle 
buit binnen. Op dat moment 
had Zandvoort de wedstrijd 
al gewonnen. Toch werd het 
damesdubbel geheel in stijl 
afgewerkt: na een 06 leken 
de dames kansloos maar 
met twee keer 63 wer
den de toeschouwers, die 
in behoorlijke mate waren 
opgekomen, voor hun aan
moedigingen beloond. Dat 
de ‘Griekspoortjes’ met 26 
en 46 niet konden winnen 
van Westerhof/v.d. Duim 
was jammer, want dan zou 
Zandvoort aan het einde van 
de vijfde wedstrijddag een 
mooie vijfde plaats op rang
lijst hebben ingenomen. Het 
werd nu echter een gedeeld 
vijfde maar de aansluiting 
met de middenmoot is in 
ieder geval gemaakt.

Afgelopen dinsdag zette 
TCZ haar zegereeks voort. 
In Amersfoort werd met 42 
gewonnen van ALTA, met o.a. 
Mischa Krajicek in de gele
deren. Lesley Kerkhove won 
haar single tegen de halfzus 
van Richard Krajicek met 46 
en 57. Nadat Olga Savchuk 
met 16, 26 te sterk was 
voor Estelle Guisard (F) en 
Kevin Griekspoor won van 
de vijfvoudig Nederlands 
kampioen Jasper Smit, had 
Zandvoort nog maar één 
punt nodig om te winnen. 
Dat kwam via het dames
dubbel, met als gevolg dat 
TCZ klimt naar de 5e plaats 
op de ranglijst. Vandaag, 
donderdag 6 juni, speelt 
TCZ thuis tegen Leimonias. 
Daar moet van gewonnen 
worden om in veilige haven 
te belanden. De eerste wed
strijd begint om 12.00 uur.

WVZ op strandzuid. Het 
tweedaagse evenement zal, 
afhankelijk van voldoende 
wind, doorgang vinden op 22 
en 23 of 29 en 30 juni. Twee 
dagen van te voren wordt op 
basis van het weerbericht 
beslist of het evenement 
doorgaat.

Bij kitesurf course racen wor
den in zee tot wel 9 boeien 
uitgelegd waar de deelne
mers dan in een bepaald par
cours omheen moeten varen, 
waarbij vooral snelheid en 
tactisch inzicht bepalen wie 
er als eerst over de finishlijn 
komt. Aangezien de races re
delijk vlak bij de kust worden 
uitgevoerd, is het niet alleen 
op het water maar ook vanaf 
het strand een spektakel om 
te zien. 

adverteerders

Club Nautique 
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Exprom
Greeven, Makelaardij o.g.
Haar
Havana aan zee
Ineke Smit Uitvaartverzorging
Kaviani Chiropractie
Kroon Mode
La Bonbonnière 
Lounge Café De Overkant
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11

Administratiekantoor 
K. Willemse

Apotheek Beatrixplantsoen
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beeldende Kunstenaars 

Zandvoort 
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Café Buitenspel 
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort

Scott Griekspoor serveert met broer Kevin aan het net

NK Course Racen komt naar Zandvoort

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

P. van Kleeff
Pluspunt
Reco Autoschade 
Renew Clinic
Sea Optiek 
Tand Prothese Zandvoort
Thalassa Strandpaviljoen 18
Theaterschool Het Nest
The Livingroom
Transportbedrijf Van der Veld 
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Venavo
Weenink, huisarts

de lat uiteen en 4 keer was 
de paal een staindeweg. 
Ondanks de betere tweede 
helft verloren de dames van 
ZSC uiteindelijk met 149.

Doelpunten ZSC: Romena 
Daniëls 6; Manon van Duijn, 
Christel Gazenbeek en 
Martina Balk waren ieder 
één keer trefzeker. Komende 
zondag speelt ZSC om 12.00 
uur de laatste wedstrijd, 
thuis tegen de reserves van 
VIDO uit Purmerend.
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Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

Voor het eerst staan er twee vakantiebunkers, die zich bevinden in het Kostverloren-
park, te koop. Daar staan in totaal 36 van dit soort vakantiehuizen, waarvan er twee 
eigendom zijn van de gemeente Zandvoort. De overige 34 zijn in handen van vijf per-
sonen, die ook eigenaar zijn van het park. 

Het Kostverlorenpark is wel
iswaar particulier eigendom, 
maar wel opengesteld voor 
publiek, dat er vrij kan wan
delen. Ook honden zijn toege
staan, al moeten ze wel aan 
de lijn.

Belangenbehartiger en 
woordvoerder van de eige
naars, de heer Marbus, geeft 
tijdens een rondleiding langs 

de bunkers uitleg waarom er 
nu twee vakantiebunkers te 
koop zijn. “Alle vakantiever
blijven worden al jaren ver
huurd aan dezelfde mensen, 
waarvan sommigen er al 
meer dan veertig jaar zitten. 
De eigenaren, die ook een 
jaartje ouder worden, hebben 
nu besloten om vakantiebun
kers die vrij komen, te koop 
aan te bieden. Vaste huurders 
van de bunkers krijgen ook de 
gelegenheid ‘hun’ bunker te 
kopen. Doen ze dat niet, dan 
hoeven ze er volgens de heer 
Marbus niet bang voor te zijn 
dat ze er worden uitgezet. 
“Er wordt alleen verkocht als 
een vakantiebunker vrijkomt”, 
zegt hij.

De recreatiebunkers, in de 
Tweede Wereldoorlog door 
de Duitse bezetter gebouwd, 
liggen verspreid in en rond 
een komvormig dal op ver
schillende hoogtes en diep
ten. Door de natuurlijke 
begroeiing liggen ze bijna al

Vakantiebunkers Kostverlorenpark zijn te koop

Bunkers 22 en 32 zijn te koop als vakantiewoning

Bunkerdorp

‘Toch een raar idee  
dat die dingen eerst 

tegen de Duitsers en nu 
voor de Duitsers zijn…’

De Mannetjes

lemaal verscholen tussen het 
prachtige groen. De bunkers 
zijn bijna allemaal hetzelfde; 
een kale ruimte van vier bij 
drie en een halve meter met 
een paar ramen, geen gas of 
licht, geen eigen toilet, al
leen stromend (koud) water. 
Marbus: “Het is in feite ou
derwets kamperen. Mensen 
die hier huren houden van de 
pure natuur en de rust die er 
heerst. Kinderen vinden het 
hier ideaal omdat ze heerlijk 
kunnen spelen in de bossen 
en struiken vol verrassende 
plekjes. Je ziet wel dat som
mige kampeerders nu voor
zichtig met zonnepanelen 
aan de slag gaan om energie 
binnen te halen voor elektri
citeit en warm water.”

Op 26 juni staat de weekmarkt op de  
Grote Krocht en het Raadhuisplein.  

Dit is een proef.  
Kijk op pagina 21 voor meer info

Gemeente Zandvoort

5 9Actueel Wandelen Actueel Sport
Chronisch zieke
kinderen met
sirenes naar Artis

Vierdaagse
had 4 mooie
wandeldagen

Vrijwilligers
maken strand
schoner

Joost Luiten
toont de beker
van KLM Open

19 23

zondag 16 juni 2013
Concert met Quatre-mains 
door Herman Rouw en Wilma Broere

Locatie: Protestantse Kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang 15.00 uur - toegang € 5,00
Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

De vraagprijs voor de bun
kers die te koop zijn is  
€ 34.500 voor nummer 22 
en € 33.500 voor nummer 
32. Beide bunkers beschikken 
ook over een aangebouwde 
schuur. In totaal krijg je als 
eigenaar de beschikking over 
500 m2 grond, die overigens 
geen eigendom is. De eige
naren van de bunkers moe
ten, net als alle bewoners, 
zorgen voor het onderhoud 
van de kavels en het omlig
gende groen. Ook moeten 
de toiletgebouwtjes bij 
toerbeurt worden schoon
gemaakt. De vakantiebun
kers mogen niet permanent 
worden bewoond. Het sei
zoen loopt van half februari 
tot eind oktober. Kosten die 
er elk jaar extra bijkomen is 
de Forensenbelasting.

Bij Van der Reijden Make laar
dij, bij wie de twee bunkers 
in de verkoop staan, zijn in
middels al meerdere aanvra
gen voor bezichtigingen bin
nengekomen. Woordvoerder 
Paul Vastenburg: “Wij heb
ben weinig ervaring met 
dit soort onroerend goed. Er 
zit geen luxe in, het is echt 
voor mensen die van een 
Spartaans leven houden. En 
gezien de belangstelling tot 
nu toe, zijn die er blijkbaar 
nog wel.”

De exploitatie van Beachclub Take Five is in andere 
handen overgegaan. Aagtje Docter en haar zakenpart-
ner Jordy de Vos gaan de uitdaging aan om het bedrijf 
nieuw leven in de blazen. 

De nieuwe eigenaren zijn nu 
nog druk bezig met alles op 
de rit te krijgen. De beach
club krijgt daarom ook een 
hele nieuwe naam maar die 
kan de Zandvoortse Courant 
niet eerder dan volgende 
week donderdag pas open
baar maken. Vooralsnog 
hebben de beide zakenpart

ners alleen het bedrijf over
genomen maar het ligt in de 
lijn der verwachtingen dat 
ze op vrij korte termijn ook 
het pand zullen gaan kopen. 
In de krant van volgende 
week wordt een uitgebreid 
kennismakingsinterview 
met de nieuwe eigenaren 
opgenomen.

Beachclub Take Five 
in andere handen

Take Five in andere handen

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735
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familieberichten

Hoog Laag Hoog HoogLaag
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waterstanden

13
14
15
16
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18
19
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Voor het verzorgen van uw uitvaart  
in Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend informatiegesprek mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67 - 2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278

Omdat wij u begrijpen

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.

Caesar salade met spek, kip en ei
of

Zalm bonbon gevuld met Hollandse garnalen
❖

Ossenhaasmedaillons 
met champignonroomsaus

of
Gamba’s met koriander, 
knoflook en rode peper

❖

Petit grand dessert 

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

Westerveld

Telefoon: 023 - 562 70 10
(24 uur per dag, ook in het 
weekend)

Monuta Westerveld
Fortweg 2, Hoofddorp
info@monutawesterveld.nl
www.monutawesterveld.nl

Ook als u niet bij ons 
verzekerd bent. 

Wij zijn er voor u als 
u ons nodig heeft.
Monuta Westerveld is altijd 
bereikbaar; voor, tijdens en na  
de uitvaart.

Dag lieve Ans

Kus

Hans     Wally
Leoni    Levi

Demi

•	 15	juni	optreden	AdAm	Spoor
	 AAnvAng	17.00	uur

•	 14	juni	bingo	met	leuke	prijzen
	 AAnvAng	20.30	uur

•	 14	juni	viSmAAltijd	

gasthuisplein	10	-	2042	jm	zandvoort	-	tel.	023-7431556

Het Wapen van Zandvoort

Negen jaar keihard gestreden, maar nu heeft 
Renate haar strijd verloren.

Renate Margaretha Depenbrock - Koelemeijer
Haarlem, 8 oktober 1949                   Zandvoort, 7 juni 2013

We zullen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma enorm missen.

Ben Depenbrock
Pietje en Wim
Gillianne, Rick

Piet Leffertsstraat 3
2042 EG  Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft in het bijzijn van 
haar gezin plaatsgevonden.

Kunstgebit stuK?

tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Wij zijn met vakantie van 15 t/m 21 juni!Wij zijn met vakantie van 15 t/m 21 juni!

Tot ons grote verdriet is onze zorgzame moeder, schoonmoeder 
en liefhebbende oma overleden.

* Amsterdam, 2 juli 1931 † Haarlem, 10 juni 2013

Netty
Antoinetta Christina Wilhelmina Oudshoorn

 Patricia Varenkamp - Pieters
 Hans Varenkamp †
  Germaine en Richard
  Serge

 Dick en Ivonne Pieters
  Sabrina en Martijn
  Chantal
  Natalie en Jeffrey

 Wilfred en Renée Pieters

 Pucky, Jack, Kiko 

Netty is overgebracht naar het Yarden Uitvaartcentrum Ken-
nemerland, Zijlweg 183, 2015 BG Haarlem, waar gelegenheid 
is tot afscheid nemen op vrijdag 14 juni van 14.45 - 15.45 uur.

Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden om 
16.30 uur in Crematorium Westerveld, Duin en Kruidberger-
weg 2-6, 1985 HG Driehuis.

Daarna nodigen wij jullie uit voor een hapje en een drankje 
in  ’t Wapen van Kennemerland (De Stinkende Emmer), Ram-
plaan 125, 2015 GV Haarlem.
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column

Van de week zag ik ergens 
in een advertentie een foto 
van een thuiszorgteam van 
Zorgbalans. In de begeleidende 
tekst stond dat er van Zorg
balans buurtteams in Vogel
en zang, Heemstede en Ben
nebroek waren en dat vanaf 
juni ook Overveen, Bloemendaal, 
Santpoort Noord en Zuid, 
Velserbroek, Driehuis en Zand
voort volgden. Op de foto ston
den twaalf mensen, die hun 
duim omhoog staken. Die dui
men hadden ze wat mij betreft 
naar zichzelf mogen richten. 
Mensen die in de thuiszorg wer
ken, verdienen een comfortabele 
stoel in de hemel.

Het deed me dan ook plaats
vervangend pijn toen ik de 
dag erna in het AD las dat een 
zorgbestuurder in het zuiden 
van het land voor 7 weken wer
ken € 170.000 had ontvangen. 
Hanneke Houtzagers was vo
rig jaar september begonnen 
bij Zuidzorg als lid van de raad 
van bestuur, maar stond 7 we
ken later weer op straat. Er was 
verschil van mening over de 
invulling van de functie. “Als je 
zo snel weer wordt ontslagen”, 
lichtte de woordvoerder van 
Zuidzorg toe, “is er natuurlijk 
sprake van gederfde inkom
sten.” Natuurlijk? Afgezien van 
het feit dat er in Nederland zo
iets als een proeftijd bestaat, is 
belastinggeld bedoeld voor de 
zorg zelf. In een tijd waarin men
sen door alle bezuinigingen zorg 
moeten inleveren en al die ge
weldige werknemers in de thuis
zorg moeten kiezen tussen een 
kwart minder loon of de deur, is 
het salaris van Houtzagers bijna 
pervers te noemen.

Zeven weken werken en dan  
€ 170.000 ontvangen. Dat is bij
na € 3.500 per dag. En dan heb
ben we het niet over een CEO 
van een multinational, maar 
over een bestuurder van een 
stichting die in zorg doet. Als 
ik Hanneke Hout zagers 
was, zou ik alle spiegels 
in mijn huis verwijderen. 
Want ik zou mezelf niet 
meer onder ogen durven 
komen. M

ic
k 
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14	 Openlucht	Vismaaltijd	-	Gasthuisplein, 
 aanvang 17.30 uur

14	 Wereldrecord	Skinnydippen	-	Strand Paal 69, 
 aanvang 15.00 uur

14	 Zing	mee	met	Gré	-	Café Oomstee, aanvang 20.30 uur

15+16	Art	Zandvoort	-	Expositie diverse kunstenaars. 
 Theater De Krocht, 11.00-17.00 uur

16	 Classic	Concerts	-	Quatre-mains pianoconcert, 
 Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

Iedere	donderdag:
Biologische	markt	-	Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur

Iedere	vrijdag:
Creamarkt	Center	Parcs	-	Market Dome Center Parcs, 
18.00-22.00 uur

^ juni	_ juni a	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
13 juni t/m 19 juni

DE CROODS (3D / NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur

JURASSIC PARK (3D)
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

THE BIG WEDDING
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI om 19.00 uur

FAST & FURIOUS 6
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI, om 21.30 uur

FILMCLUB:
KON-TIKI     - Met Pal Sverre Valheim Hagen
WO om 19.30 u.ur

Verwacht:
- DAGLICHT 20 JUNI 
- VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 (NL) PREMIERE 22 JUNI
- MONSTERS UNIVERSITY(NL) PREMIERE 10 JULI

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

zandvoort - toeristenplaats

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

Pastoraal medewerker stopt ermee

Veel vragen over de Voorjaarsnota 2013

Onlangs, na afloop van een zondag mis, meldde vicevoor-
zitter van het bestuur van de Agathakerk Jan Akerboom 
dat pastoraal medewerker Clementine van Polvliet per 1 
oktober aanstaande haar ontslag heeft ingediend. Van Pol-
vliet was door de bisschop aangesteld voor de parochies 
van de Agathakerk, de Antonius en Paulus kerk in Aerden-
hout en Haarlem Zuidwest.

Vorige week woensdag stond er eigenlijk maar één prominent punt op de agenda: de Voor-
jaarsnota. Die vormt de jaarlijkse start van de nieuwe begrotingscyclus, betreffende nu het 
jaar 2014, en is de opmaat voor de opstelling van de Programmabegroting voor dat jaar.

Van Polvliet werkte in de drie 
parochies vanaf 1990 en is bij 
heel veel parochianen zeer 
geliefd. “Na bijna 30 jaar zal 
Clementine van Polvliet haar 

In deze Voorjaarsnota vindt 
u de visie van het college op 
de te maken kader stellende 
keuzes op beleidsmatig en 
daaraan gerelateerd budget
tair vlak, als basis voor een 
nieuw meerjarenperspectief 
20142017. Het is dus een be
langrijk document dat tot 
in detail besproken wordt. 
Voorzitter Hans Drommel 
echter wenste geen discussie, 
daar is gemeenteraadDebat 
voor, maar kon niet verhinde
ren dat er legio vragen gesteld 
werden aan de leden van het 
college. Ook stelde hij voor om 
de diverse vragen en opmer
kingen in twee termijnen te 
behandelen. Feit is en blijft dat 
de gemeente Zandvoort voor 
grote bezuinigingen staat die 
op allerlei vlakken doorge
voerd moeten worden.

Het feit dat de provincie zich 
tegen windmolenparken 
binnen de 12 mijl zone heeft 

functie als pastoraal werker 
per 1 oktober aanstaande 
neerleggen en omzien naar 
een andere werkkring bui
ten de kerk. Hier is een lang 

gekeerd, was aanleiding voor 
OPZ om wethouder Belinda 
Göransson een suggestie te 
doen of het mogelijk is dat 
Zandvoort samen met Noord
Holland optrekt en zo de kos
ten kan delen. Göransson vond 
dat een uitstekende sugges
tie die waarschijnlijk vervolg 
krijgt. 

Michel Demmers (GBZ) was 
van mening dat de kortin
gen op diverse subsidies ei
genlijk maar een druppel op 
een gloeiende plaat zijn. “De 
kortingen leveren slechts bij 
elkaar een besparing op van 
circa € 150.000 en dat is te 
weinig voor een verwacht 
tekort van 1,2 miljoen euro”, 
zei hij. Ook wil hij de ‘stille 
reserves’, na overleg met de 
Bank Nederlandse Gemeente, 
activeren. Pim Kuijken (PvdA) 
hield het college voor om de 
zwakkeren in de samenleving 
zoveel mogelijk te ontzien. 

Clementine van Polvliet bij haar 25-jarig jubileum

traject van wikken en wegen 
aan voorafgegaan met toch 
iedere keer weer dezelfde 
conclusie dat zij zich niet 
meer kan vinden in het be
leid en de huidige ontwikke
lingen binnen de R.K. kerk in 
Nederland”, aldus Akerboom, 
“het pastorale werk was en 
is haar lust en haar leven 
en het doet daarom extra 
pijn daar nu afscheid van te 
moeten nemen. We hebben 
respect voor dit moedige en 
principiële besluit van haar 
en zijn dankbaar voor de 
vele jaren inzet en getoonde 
betrokkenheid binnen onze 
parochies. De support en het 
vele medeleven van parochi
anen de afgelopen maanden 
heeft haar erg goed gedaan 
en gesterkt.” Door het be
stuur wordt nagedacht over 
een passend afscheid voor 
Van Polvliet.

Willem Paap (SZ) was ge
schrokken van de kortingen in 
het sociale domein. “Waarom 
daar wel korten en niet op de 
subsidie voor de VVV”, vroeg hij 
de wethouder. Gert Jan Bluijs 
(CDA) vroeg onder andere naar 
de Meicirculaire van de VNG. 
Ellen Verheij (VVD) vroeg of, 
indien de bezuinigingen door
gevoerd worden, Zandvoort 
daarmee in de buurt komt van 
de doelstellingen.

Op de vragen had het college 
antwoorden, maar daarover 
zal zeker tijdens het debat 
over deze Voorjaarsnota, ge
pland op 25 juni met een mo
gelijke uitloop naar een dag la
ter als de vergadering na 23.00 
uur dreigt door te gaan, niet 
het laatste woord gesproken 
zijn. De Zandvoortse Courant 
zal komende week wat dieper 
op de vragen en antwoorden 
ingaan, daar ontbreek deze 
week de ruimte voor.

Politiek verslag Raadsvergadering Informatie, d.d. 5 juni
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burgerlijke stand
2 juni - 8 juni 2013
Geboren:
Benjamin, zoon van: Hajdari, Sebastian en:Braku, Samantha
Jayson Roy, zoon van: Sandbergen, Roy Elliot en: Cabri, Miranda
Merel, dochter van: Dek, Benjamin en: Groeneveld, Ilse
Devon Machiel Richard, zoon van: van der Wal, Sander en: van 
Damme, Yasmin
Haley Rachel Marit, dochter van: Stolting, Remco en: Borman, 
Sisseley
Cerise Delphine Cherrelle, van Rijbroek, Jeroen en: Baas, 
Elisabeth Catharina

Gehuwd:
van Bavelgem, Ronald Christiaan en: Cocu, Nancy
Traa, Marcus Petrus en: de Groot, Elise Sissy
Zetzema, Reinder en: Terol, Petra
Velthuis, Raymond en: Pollé, Maaike

Overleden:
van der Mije, Maria Johanna, geb. 1910
van der Ham, geb. van Veen, Cornelia Catharina, geb. 1926
Pols, geb. Smit, Wietske, geb, 1925
Uitermark, Irene Maria Theresia, geb. 1942
van Goolen, Carel Christiaan, geb. 1947
Langereis, geb. Landgraaff, Anna Gustina, geb. 1941
Keet, geb. Bokelman, Hettie, geb. 1926
Osman, Fadia AbdelHamid, geb. 1955

Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur Dr. T.G. van der Linden

RK Parochie St. Agatha - www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastoor M. wagemaker 

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur diaken J. Belt

Evangelische Gemeente - www.gebedzandvoort.nl
"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisavan Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023  57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06  434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06  144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023  57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06  113 91 478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon
 Daghap:

Kip saté
met kroepkoek, atjar,

salade en friet
!! € 7,50 !!

Tel. 023 - 57 175 80

Groot assortiment
zomerplanten 

en vaste planten

van stolbergweg 1 - tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

2 + 1 GRATIS
Geldig op alle sloggi’s

De goedkoopste is gratis

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

WIJ ZIJN vRIJDAgS vAN 9.00 - tOt 21.00 uuR gEOPEND!

t/m 12 jr.

Specialist voor al uw bloemwerken.

 Bloemen....
thuis en op je werk.

P.S. Let op onze aanbiedingen!
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Vaderdagtip
Low & Slow barbecueën is 
de trend van 2013 aan het 
worden. Niet meer alleen 
snel een hamburger of een 
worstje op de barbecue 
maar een groter stuk vlees 
heerlijk de tijd geven om te 
garen. Voor de kinderen is 
het altijd leuk om kleine piz
za’s met ze te bakken op de 
barbecue. De culinaire mo
gelijkheden zijn eindeloos. 
Voor alle vaders verzorgt 
tuincentrum Groenrijk in 
Velserbroek komende zater
dag en zondag een barbe
cue demonstratie. Uiteraard 
kan alles worden geproefd 
en heeft het tuincentrum 
leuke aanbiedingen voor 
barbecues en accessoires. 
Zie voor meer informatie 
de advertentie op pagina 19.

Leukste kapsalon 
van Zandvoort
Na de leukste snackbar van 
Zandvoort, wordt er nu ge

zocht naar de leukste 
kapsalon van onze 
woonplaats. En u 
kunt uitmaken wel
ke dat is. Zandvoort 
kent een heleboel 
kapsalons en iedere 
salon heeft zijn ei
gen sfeer en karak
ter en zijn eigen cli
entèle. Maar welke 
krijgt nou de meeste 

stemmen? Dat bepalen de 
inwoners van Zandvoort 
nu zelf door een stem uit 
te brengen via www.kap
salonvanhetjaar.nl. Er zijn 
leuke prijzen te winnen. 
Daarnaast wordt Stichting 
Haarwensen gesteund. Dit 
goede doel zorgt er voor 
dat kinderen die hun haar 
verliezen als gevolg van 
ziekte een pruik van echt 
haar ontvangen. Er kan nog 
tot en met 7 juli gestemd 
worden en de winnende 
kapsalon vertegenwoordigt 
Zandvoort in de provinciale 
ronde voor de titel van de 
Leukste Kapsalon van de 
provincie NoordHolland. 

Scharrekop in een 
speciaal jasje

Speciaal voor het eer
ste lustrum van Culinair 
Zandvoort is het betaalmid
del tijdens deze drie dagen, 
de Scharrekop, in een wel 
heel speciaal jasje gesto
ken. De organisatie heeft 
voor deze editie namelijk 
een tekenwedstrijd uitge
schreven. En dat hebben ze 
geweten. Vele tekeningen 
werden ingeleverd, de één 
nog mooier dan de andere. 
Uiteindelijk bleven er drie 
tekeningen over welke zijn 
uitgewerkt alszijnde een 
echte Scharrekop. En 
toen moest er echt 
gekozen worden. En 
de keuze is geval
len op de tekening 
van Chloé Drommel. 
En dat is dus ook 
de tekening die op 
alle Scharrekoppen 
prijkt! Chloé heeft 
de Scharrekop in
middels al in het 
groot ontvangen, iets wat 
tijdens het evenement nog 
een keer officieel wordt over 
gedaan, dan natuurlijk met 
de échte Scharrekop erbij. 
Wat er volgend jaar op de 
Scharrekop komt te staan is 
natuurlijk nog niet bekend 
maar één ding is duidelijk 
geworden: door al het te
kentalent in Zandvoort kun
nen ze nog wel even voort!

Damesfeestje
Een hele tijd is er geen 
Ladies Night geweest in 
Holland Casino Zandvoort. 
Vorige week woensdag 
werd voorzichtig gepro
beerd de traditie nieuw le

De zomer is weer erg goed voor alles wat groeit en bloeit. 
Op verschillende plaatsen groeit het groen uit de tuin over de weg 
of het trottoir. Als het uitzicht van het verkeer wordt ontnomen 
of het trottoir niet meer kan worden gebruikt, kunnen er lastige 
of zelf gevaarlijke situaties ontstaan. Kijk eens in uw eigen tuin of 
de beplanting overlast veroorzaakt? Als dat het geval is wilt u het 
over de weg of trottoir hangende groen snoeien en opruimen? 

Wij rekenen op uw medewerking.
Samen houden we ZANDVOORT SCHOON

ZANDVOORT SCHOON!? 
en het snoeien van overhangend groen

Gemeente Zandvoort

ven in te blazen 
en gezien de 
reacties en het 
aantal dames 
dat er was, is 
dat prima be
vallen. De da
mes konden 
kennismaken 
met allerhande, 
vaak nieuwe 
zaken, kleding 
a a n s c h a ffe n , 

het haar laten doen, de 
nagels laten lakken, tarot 
kaarten laten leggen, lucht
jes uitzoeken en als klap 
op de vuurpijl een workout 
winnen bij een quiz. En dat 
laatste viel in goede aarde 
want niemand minder dan 
Cliff zou de winnares een 
uur lang onder handen ne
men. De dames kregen ook 
nog eens een goed gevulde 
goodies bag mee, dus kon de 
avond niet meer stuk! 

Zandvoort Schoon?!

Een bewoner  uit  de 
Lorentzstraat berichtte de 
Zandvoortse Courant dat het 
sinds vorige week ‘sneeuwt’ 
in de straat. De bewoner 
doelt daarmee op de bloe
sem die in grote hoeveelhe
den de stoepen en de straat 
bedekt. “Door het ontbreken 
van onderhoud aan de bo
men is het weer erger dan 
vorig jaar. Deze overlast is 
blijkbaar geen onderdeel van 
“Zandvoort Schoon”. Eerst na 
bellen erkent de gemeente 
dat het erg is en dat er ge
veegd gaat worden”, aldus 
de bewoner die blijkbaar niet 
zo blij is met het natuurver
schijnsel.

Leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade bij Artis

Veel aandacht voor seniorenbingo in De Krocht

Met gillende sirenes naar Artis

Seniorenbingo in theater De Krocht

Met loeiende sirenes en alle zwaailichten aan reed een 
stoet met voertuigen van Zandvoortse hulpdiensten door 
Amsterdam. Als je van niets wist zou je zomaar aan een 
gigantische ramp kunnen denken. Niets is minder waar. Af-
gelopen vrijdag vond in Artis het KinderBeestFeest plaats.

Vorige week organiseerde de actieve Zandvoortse Senio-
renvereniging een bingo in theater De Krocht. Drie over-
volle tafels met prijzen stonden er te pronken, wachtend 
op de gelukkige winnaars.

Het KinderBeestFeest is een 
feest voor chronisch zieke en/
of gehandicapte kinderen tot 
en met 16 jaar, samen met hun 
ouders, broertjes en/of zusjes. 
Een bijzondere dag en avond 
waarbij de kinderen even hun 
ziekte kunnen vergeten en 

Voorzitter Fred Kroonsberg 
meldde dat hij zeer tevreden 
is met de blijvende toeloop 
van nieuwe leden. De tel
ler staat inmiddels op 425. 

zichzelf kunnen uitleven. 

Het feest wordt jaarlijks ge
organiseerd door Stichting 
KinderBeestFeest in samen
werking met Natura Artis 
Magistra, de officiële naam 
van de Amsterdamse dieren

Ook meldde hij zeer gelukkig 
te zijn met de bijdrage van 
 € 500 door een speciaal fonds 
van de Rabobank, voor de aan
schaf van een beamer. En hij 

tuin, en de politie, de brand
weer, de ambulancedienst, 
de marine, de douane, de 
Koninklijke Marechaussee, het 
Rode Kruis, de reddingsbrigade 
en de gemeente Amsterdam. 

De kinderen worden vanuit, 
en namens, verschillende 
instellingen zoals ziekenhui
zen, door de verschillende 
hulpdiensten naar Artis ver
voerd, over land en over het 
water. Van de Zandvoortse 
hulpdiensten waren de 
Reddingsbrigade, politie, 
brandweer, Rode Kruis en de 
medische dienst van het cir
cuit ingezet om de chronisch 
zieke en/of gehandicapte kin
deren met ‘toeters en bellen’ 
naar Artis te brengen. Daar 
hebben ze met hun ouders, 
broers en/of zussen een on
vergetelijke dag gekregen.

memoreerde ook nog even dat 
de busreis naar Parijs in het na
jaar zeker zal doorgaan en dat 
daarvoor zelfs met een eigen 
bus kan worden gereisd, een 
prima Zandvoorts vooruitzicht.
 
Onder leiding van Gerard 
Kuijper en Jan Wassenaar 
werden in de loop van de mid
dag diverse bingoronden ge
houden en uiteraard werden 
de prijzentafels enthousiast 
door de aanwezige winnaars 
en winnaressen ‘kaalgeplun
derd’. Wilt u ook lid worden 
van deze enthousiaste seni
orenclub? Dan kunt u zich al 
vanaf € 15 contributie per jaar 
aanmelden bij Els Kuijper via 
tel. 5718205.
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Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding vrijdag en zaterdag
onze bekende Emma plak 
van € 1,95 voor € 1,65 

Vergeet vader niet een heerlijk 
doosje Leonidas bonbons te geven

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Tel. 023-532 2010
maandag t/m vrijdag 10.00-14.00 uur

Te koop aangeboden
Max Planckstraat 36 
te Zandvoort 

Vraagprijs: €325.000,- k.k.
Goed onderhouden
bedrijfsruimte (390m2) 
die voor vele doeleinden 
geschikt is. 

Voor meer info: 
Kroon van Diest Makelaars, 
023-5261546, www.kroonvandiest.nl

The Livingroom | Zeestraat 24 | 023-7433305
facebook.com/thelivingroomzv 
Openingstijden: ZO + MA 11.00-20.00 uur
 DI t/m ZA 10.00-01.00 uur

Maandag t/m vrijdag 
Dagelijks wisselend 
Dagmenu  € 7,50
+ soep  € 2,50
+ dessert € 1,50 +

Drie gangen  € 11,50 € 9,-

Elke zaterdag lounge/house 
met 3 DJ’s

ELkE vrIJDAg LIvE MuZIEk
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Zing in Zandvoort: 
rustig maar heel gezellig!
De derde editie van Zing in Zandvoort, vorige week vrij-
dagavond op het Kerkplein, was er een van uitersten. Nog 
nooit was het weer zo goed, maar helaas lieten te veel 
Zandvoorters het afweten bij het zangfeest. En een feest 
was het! De wegblijvers hadden ongelijk en hebben een 
gezellige muziekavond gemist, die werd mogelijk gemaakt 
door Holland Casino Zandvoort.

Het publiek dat er was, groot 
en klein, heeft uit volle borst 
meegezongen met de meer 
dan dertig liedjes, waarvan 
de teksten keurig stonden 
afgedrukt in het gratis ver
spreide zangboek. De kinde
ren van de Wandel4daagse, 
die op het Kerkplein over de 
finish kwamen, waren na al 
die zware kilometers in de 
benen nog zo fit, dat ze spon
taan meededen aan het be
gin van Zing in Zandvoort. 
Ze gaven het goede voor
beeld aan de mama’s, papa’s 
en opa’s en oma’s om mee te 
zingen met voorzanger Mike 
Daane, die vol enthousias
me het hele repertoire af
werkte. Van ‘Het Kleine café 
aan het Kerkplein’ en ‘Malle 
Babbe’ tot de ‘Vrolijke Koster’ 

en ‘Bloed, Zweet en Tranen’.

Er mogen dan minder men
sen zijn geweest dan vorig 
jaar, degenen die er waren, 
zongen de longen uit hun 
lijf. En zo werd het al met 
al een heel gezellige Zing in 
Zandvoort, die volgens tra
ditie werd afgesloten met 
het massaal meegezongen 
Zandvoorts Volkslied. De 
zanghonger bleek echter 
nog niet gestild, want in 
café Koper ging een grote 
groep door met het zingen 
van de ene na de andere 
onvervalste smartlap. Voor 
de organisatie een reden 
om er mee door te gaan en 
volgend jaar dit zangfestijn 
voor de vierde keer te orga
niseren.

Mike Daane kreeg jong en oud aan het zingen

Veteranendag staat dit jaar in het teken van Libanon

Ook ANWB tegen windmolenparken dicht bij de kust

De Zandvoortse veteranen uit diverse oorlogen vieren in 
Zandvoort op 22 juni aanstaande Veteranendag. Dat is een 
week eerder dan de Nationale Veteranendag maar op deze 
manier hebben de (oud)militairen op 29 juni de gelegen-
heid om daar naartoe te gaan en wellicht oude dienstmak-
kers te ontmoeten. Ieder jaar zal er een ander thema zijn. 
Het thema dit jaar is ‘Libanon’.

Het windmolenparken dat vlak onder de Zandvoortse kust 
zou moeten worden gerealiseerd, heeft er een tegenstan-
der bij. De ANWB vindt dat de zichtbaarheid van de molens, 
door het dichter bij de kust situeren van de parken, aan-
zienlijk zal toenemen waardoor horizonvervuiling zal op-
treden. De toeristenbond gaat eerst de leden peilen of er 
draagvlak is om tegen het kanbinetsstandpunt te ageren.

De Zandvoortse Vete ranen
dag is een initiatief van on
der andere burgemeester 
Niek Meijer. Voorzitter van 
het veteranencomité in onze 
woonplaats, Friso van Marion, 
wil zich inzetten voor deze 
militairen, die vaak onder er
barmelijke omstandigheden 
hun werk voor Koningin en 

“Het beïnvloedt de kwaliteit 
van het uitzicht en de bele
ving van strand en zee door de 
kustbezoeker. Daarom vindt 
de toeristenbond dat de stem 
van recreanten en toeristen 
moet meewegen in de besluit
vorming. Leden kunnen hun 
mening kenbaar maken op 
www.anwb.nl/beleefdekust”, 

vaderland hebben verricht. 
De Zandvoortse veteranen, 
toch nog ruim 90, hebben 
geen behoefte aan een ‘vete
ranencafé’, zoals in veel plaat
sen in Nederland. “Wij willen 
ons juist onder de mensen 
begeven om uit te kunnen 
leggen wat er gebeurd is en 
daardoor erkenning te krijgen. 

aldus de ANWB. 

Op dit moment is het beleid 
om windmolens op zee buiten 
de 12mijlsgrens te plaatsen, 
dat wil zeggen: 23 kilometer of 
verder uit de kust. Maar dat is 
een dure oplossing. Daarom 
heeft het kabinet de afgelo
pen maanden gezocht naar 

Veelal weten Nederlanders 
niet wat zij gedaan hebben”, 
zegt Van Marion, die voor 
het Ministerie van Defensie 
alle conflictgebieden waar 
Nederlanders waren, bezocht 
heeft.

De in Zandvoort woonach
tige veteranen zijn zeker niet 
alleen maar (met respect 
uiteraard) ‘oude knarren’, 
die vooral tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hebben ge
diend. Zandvoort telt ook 
vele veteranen van rond de 
30 jaar, die voor de Verenigde 
Naties zijn ingezet bij een 
groot aantal oorlogssitua
ties en conflicten in Libanon, 
Bosnië, het Koreaconflict en 
in diverse landen van Afrika. 
De militairen die bijvoorbeeld 
naar Libanon gingen, waren 
geen vrijwilligers maar waren 
voor ‘hun nummer’ in dienst. 

Veel veteranen hebben trau
matiserende ervaringen opge
lopen die nu, vele jaren later, 
ze nog steeds parten kun

potentiële locaties binnen de 
12mijlszone. Dat is goedko
per, maar heeft ook een prijs. 
De nieuwe generatie windmo
lens is al gauw 130 tot 150 me
ter hoog. Zelfs als deze wind
molens op 23 kilometer uit de 
kust worden geplaatst, steken 
ze nog altijd tussen de 100 en 
130 meter boven de horizon 
uit. Daarmee zijn ze ook op 
grote afstand duidelijk zicht
baar. “Plaatsing dichter bij de 
kust zal de impact vele malen 
groter maken. Ook de huidige 
windmolenparken voor de 
kust van Egmond en van IJ mui
den, waar gebruik is gemaakt 
van een kleiner type windmo
len, zijn vanaf het strand goed 
te zien”, zegt de ANWB. 

Tegen dit kabinetsstand
punt hebben onder andere 
de Strandpachtervereniging 
Zand voort en de stichting 
Leefbare Kust in Zandvoort al 
beroep aangetekend. Zij krij
gen nu een steun in de rug 

Friso van Marion

Windmolens zichtbaar vanaf het strand | Foto: ANWB

nen (gaan) spelen. Een goede 
steun voor deze militairen 
is het Veteraneninstituut in 
Doorn. “Later heeft de krijgs
macht pas ingezien wat er 
kan gebeuren met mensen 
die in deze omstandigheden 
hun werk moeten doen en nu 
is er goede opvang”, zegt Van 
Marion.

Ieder jaar wil het comité een 
thema meegeven voor deze 
speciale dag en dat is dit jaar 
Libanon. Tijdens de komende 
Zandvoortse Veteranendag 
zal de landelijke overkoe
pelende organisatie van 
Libanongangers een presen
tatie verzorgen en zal er een 
korte uitleg gegeven worden. 
De Zandvoortse Veteranendag 
wordt in de raadszaal geor
ganiseerd, waar de veteranen 
door de burgemeester worden 
ontvangen, en begint om 11.30 
uur. Die bijeenkomst is open
baar dus u bent van harte uit
genodigd om de Zandvoortse 
veteranen te ontmoeten en te 
spreken.

van de ANWB, die stelt dat het 
kusttoerisme een belangrijke 
economische factor is voor 
Nederland. Jaarlijks bezoeken 
miljoenen toeristen en recre
anten uit binnen en buiten
land de Nederlandse kust om 
er te ontspannen en vakantie 
te houden. De ANWB vindt het 
daarom logisch dat de stem 
van recreanten en toeristen 
gehoord wordt en voelt zich 
de aangewezen instantie om 
de meningen te peilen. 

De ANWB is in principe vóór 
duurzame energie. Bij de rea
lisatie van het eerste windpark 
bij Egmond aan Zee heeft de 
bond gepleit voor plaatsing 
zo ver mogelijk uit de kust. 
Dit heeft wat de ANWB betreft 
nog steeds de voorkeur, maar 
de bond wil graag weten wat 
haar leden hiervan vinden. “De 
reacties van de leden zullen 
worden aangeboden aan de 
verantwoordelijke ministers”, 
meldt de ANWB tot slot. 

5 aanhoudingen wegens 
zware mishandeling 
Maandagochtend vroeg zijn in totaal vijf verdachten aan
gehouden in verband met een zware mishandeling die op 
zaterdag 25 mei heeft plaatsgevonden aan het Keesomplein 
in Zandvoort. In die nacht werden een man en een vrouw 
mishandeld door meerdere personen. Na onderzoek heeft de 
politie maandagochtend twee mannen van 27 en 31 jaar en 
twee vrouwen van 24 en 27 jaar aangehouden in Zandvoort. 
In Heemstede werd een 50jarige vrouw aangehouden. De 
verdachten zijn ingesloten voor verhoor en de politie zet het 
onderzoek naar de toedracht van de mishandeling voort.

politiebericht
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115 jaar Troupin Natuursteen in Haarlem

Tot 17 juli 2013 15% korting op een gedenkmonument

Troupin Natuursteen B.V. is al sinds 1898 een bekend en gerenommeerd 
Natuursteenbedrijf. Ons bedrijf is een familiebedrijf wat al jaren van vader op 
zoon overgaat en gespecialiseerd is in grafwerk. 

Op 17 juli a.s. is het exact 115 jaar geleden dat V.H.J. Troupin is begonnen met de 
eerste steenhouwerij in Haarlem. Ter ere van dit heugelijke feit, geeft de huidige 
5e generatie van Troupin Natuursteen bv onder leiding van Guy Troupin tot die 
datum een korting van 15% bij aanschaf van een nieuw gedenkmonument*. 
Wij nodigen u uit in onze showroom en werkplaats om op uw gemak een indruk 
te krijgen wat de mogelijkheden zijn voor een persoonlijk gedenkteken. 

Ook voor het opknappen, bijzetten van vervolginscripties en restauratie van oude 
monumenten bent u bij Troupin Natuursteen aan het juiste adres.
* niet geldig in combinatie met andere kortingsacties

Of neem nu contact op: +31 (0)23 5326013
Geopend ma-vr 08.30-17.00 uur  -  Andere tijden op afspraak
Lange Herenstraat 30-28, nabij station Haarlem

www.troupinnatuursteen.nl

Bezoek onze showroom:
•  Gedenkstenen in elke prijsklasse
•  Handgehakte en machinale belettering
•  Keuze uit diverse duurzame materialen
•  Restauratie en tekstbijzettingen
•  Uitgebreid assortiment urnen en accessoires

Sinds 1898

WWW.ZANDVOORTSECOuRANT.NL

>> Tip de redactie
>> Lees wekelijks de krant digitaal 
>> Bekijk de evenementenkalender
>> Zoek in het krantenarchief

Ook voor: … het doorgeven van een bezorgklacht
 … het opgeven van een Zandkorrel of Spotlight

De website van De ZanDvOOrtse COurant

Het laatste 
nieuws uit 
Zandvoort

27 APRIL T/M 18 AUGUSTUS 2013

De Kroon op het werk

ZANDVOORTS MUSEUM

Zandvoorts Museum | Swaluëstraat 1 | 2042 KA Zandvoort
023-5740280 | www.zandvoortsmuseum.nl

ATELIER MARGOT BERKMAN: HET SIERHEK VOOR 

DE KONINGSBOOM & ANDERE OPDRACHTEN
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Het is alweer voor de elfde 
keer dat deze mooie tocht 
georganiseerd wordt. Er 
wordt dagelijks een route 
van 15 kilometer gefietst door 
de schitterende omgeving 
van onze woonplaats. Net 
als de Wandel4Daagse start 
ook de Fiets4Daagse dit jaar 
iedere dag vanaf de Oranje 
Nassauschool op de hoek 
van de dr. Gerkestraat en de 
Lijsterstraat. Iedere deelne
mer die vier dagen het par
cours heeft afgelegd, krijgt 
vrijdag een mooie medaille. 

Kinderen jonger dan 10 

Kaartverkoop Fiets4daagse gestart
Het ene evenement van de stichting Zandvoortse Vierdaagse is nog maar net ten einde, 
of het volgende meldt zich alweer aan. De Zandvoortse Fiets4daagse zal vanaf dinsdag 25 
juni tot en met vrijdag 28 juni door Zandvoort en de omgeving verreden worden. Onder-
tussen is de kaartverkoop gestart.

jaar mogen alleen deelne
men onder begeleiding van 
een volwassene. Ook aan 
de eventuele pechvogels is 
gedacht. Mocht u met een 
lekke band of andere panne 
komen te staan, dan wordt u 
ter plaatse geholpen door de 
bezemwagen van Versteege 
Wielersport. Mocht er geen 
directe oplossing mogelijk 
zijn, dan krijgt u de beschik
king over een leenfiets.

Tijdens de Fiets4daagse 
worden lootjes verkocht 
voor de loterij aan het einde 
van het evenement. De eer

ste prijs is, hoe kan het ook 
anders, een fiets die mede 
door Versteege Wielersport 
ter beschikking is gesteld. 
De kaarten à € 7,50 zijn te 
koop bij Bruna Balkenende 
aan de Grote Krocht, 
Versteege Wielersport in de 
Halte straat, Ankie Miezen
beek (Haar lem merstraat 12) 
en Martine Joustra (Witte 
Veld 11). Deelnemers aan 
de marathon, alle drie de 
onderdelen van de Zand
voortse4daagse, hoeven 
geen kaart te kopen. Meer 
inlichtingen vindt u op www.
zandvoortse4daagse.nl.

Van hobby werk maken. Dat heeft Robert Kater, die voor mij zit, gedaan. uiteindelijk is 
hij zelfs een eigen bedrijf gestart: Kennemervalley en daar gaan we het over hebben van-
daag. Kater is een geboren en getogen Zandvoorter die 43 jaar geleden in ons dorp het 
levenslicht zag en is een heel aimabel mens.

Robert Kater kwam al rede
lijk vroeg in aanraking met 
een computer en vond dat 
erg interessant, uiteinde
lijk werd het zijn grootste 
hobby. Hij vond computers 
dermate interessant dat hij 
gaande zijn schooltijd zich 
er steeds meer in verdiepte. 
De wiskunde kant van zijn 
opleiding had hij links laten 
liggen maar dat werd geen 
handicap voor hem. 

Na zijn schoolopleiding, de 
Mavo, werd hij als assistent 
micro computer in de auto
matisering aangesteld en 
heeft hij zich verder kunnen 
ontwikkelen. “Voor mij was 
dat een experiment want ik 
wist nog niet wat ik verder 
zou gaan doen”, weet hij nog. 
Na een poosje, in de periode 
’90  ’95, kwam hij in de de
tachering terecht en werkte 
voor grote banken maar ook 
bij de VU in Amsterdam, 
waar hij ‘stoeide’ met grote 
systemen. Ook hier leerde hij 
heel veel en in deze periode 
heeft hij zich de program
meertaal eigen gemaakt. 
Op dat vlak is Kater een echte 
autodidact. Websites maken 
doet hij eigenlijk niet maar 

Kennemervalley 

het systeembeheer zit hem 
gewoon in de vingers. Op 
een moment werd Kater te 
duur voor de grotere bedrij
ven en stortte hij zich op de 
problemen die de groente
boer om de hoek met zijn pc 
had en is hij in de particulier 
sector terecht gekomen.

Ondertussen hadden fami
lie, vrienden, goede kennis
sen maar ook vage kennis
sen ontdekt dat hij het een 
en ander met computers kon 
en er heel veel vanaf wist. 
“Dan weten ze je te vinden 
als er problemen met de pc 
thuis zijn. Ze vinden het dan 
wel prettig om je te kennen”, 
merkte Robert. Hij ging zich 
daarom specialiseren in het 
bouwen van computersy
stemen en het repareren 
daarvan. “Ik vond, en vind, 
het leuk om bij particulieren 
en het midden en kleinbe
drijf aan huis te komen om 
problemen met de pc op te 
lossen. Daardoor krijg je veel 
contacten en dat is voor een 
kleine ondernemer heel be
langrijk. Maar dat niet alleen, 
de mensen ervaren een be
zoek aan huis als een grote 
service. Ze hoeven dan de pc 

door Joop van Nes

niet mee te slepen naar een 
werkplaats en zo snijdt het 
mes aan twee kanten”, zegt 
hij.

In 2002 is hij met zijn eigen 
bedrijf gestart en sindsdien 
is hij dus ondernemer. “Het 
blijft een feit: de computer is 
een handig apparaat, maar 
is soms lastig te bedienen 
of te onderhouden. En dat 
is jammer. Ik kom graag bij 
u langs en leg u in begrijpe
lijke taal uit wat ik doe als ik 
uw opdracht uitvoer. Soms 
kan dat zelfs telefonisch. Zo 
kunt u de volgende keer wel
licht zelf wel een dergelijke 
storing verhelpen!”, zegt hij 
enthousiast. En zo krijgt hij 9 
van de 10 klanten weer hele
maal blij. Robert Kater heeft 
dus echt van zijn hobby zijn 
werk kunnen maken en tot 
volle voldoening van ieder
een.

Kennemervalley is gevestigd 
aan de Kleine Krocht 2, waar 
het kantoor wordt gedeeld 
met Administratiekantoor 
Van der Ham en De Hypo
theekleader. Website: www.
kennemervalley.nl , tel . 
5736250.

De genietende wandelaars 
werden feestelijk ingehaald 
door de indrukwekkende 
Drumfanfare Melomanie uit 
Haarlemmermeer, die met 
flinke pas de deelnemers tot 
een laatste extra looppresta
tie naar het Kerkplein aan
zette. Aangemoedigd door 
honderden belangstellenden, 
waaronder natuurlijk veel 
trotse familieleden, legden de 
deelnemers de laatste meters 
opvallend blijmoedig af. 

Zonnige Wandel4daagse 
feestelijk afgesloten

Ruim 500 medailles aan wandelaars en 30 penningen voor honden werden afgelopen 
vrijdag uitgereikt bij de finish van de Zandvoortse Wandel4Daagse 2013. Wethouder Gert 
Toonen had het er maar druk mee, met het onthalen van de deelnemers. Hij genoot zicht-
baar mee van de vele leuke verhalen over de interessante routes en bovenal over het 
droge en lekker zonnige weer.

De jeugdige Justin Seitz 
werd als eerste 10 kilome
terloper de verdiende me
daille opgespeld door de 
wethouder waarop hij ui
teraard, net als zijn ouders, 
heel trots was. De prachtige 
overwinningsroos die alle 
deelnemers ontvingen was 
een leuk initiatief van de 
vele ondernemers rond het 
Kerkplein. Veel dank ging, 
namens de organisatie, ook 
uit naar de perfecte onder

steuning van het Rode Kruis 
en de tientallen vrijwilli
gers die vier avonden zorg
den voor een uiterst veilige 
en plezierige Zandvoortse 
Wandel4daagse. Gelukkig 
dat het weer nu eens een 
keertje perfect meewerkte. 
Over amper 2 weken gaat 
alweer de Fiets4daagse 
van start vanaf de Oranje 
Nassauschool die de organi
satie en deelnemers met veel 
plezier zal verwelkomen.

De wandelaars werden feestelijk binnengehaald door de fanfare

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534



10

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

Workshop Encoustic Art 
een techniek waarmee je mooie kleurrijke schilderijen maakt  
met bijenwas en een strijkijzer. Tekentalent is niet nodig voor  

een schitterend resultaat.
Woensdag 19:00 21:30 25 september

Open Atelier
Mona Meier Adegeest laat u uw mogelijkheden 

van tekenen en schilderen zien.
Dinsdag 9:30 – 12:00 24 september t/m 17 december

Beeldhouwen en Boetseren 
Marlene Sjerps stimuleert u om naar eigen inzicht en beleving 

aan de slag te gaan. De cursus is bestemd voor zowel beginners als 
gevorderden en houdt rekening met de eigen vaardigheden. 

Maandag of Donderdag 19:30 - 22:00  23/26 sept t/m 
 16/19 december

Denderend door de duinen 
Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft. Verzamelen 
bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen. 
Inclusief entree waterleiding duinen en koffie of thee. € 25,- voor 10x

Dinsdag 10:00 – 11:00  17 september t/m 26 november

Hatha Yoga 
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt 
met eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt 
nieuwe energie en innerlijke kracht. Men leert rustiger en evenwich-
tiger te worden. Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning.

Vrijdag  11:00 – 12:00 
             12:15 – 13:15 6 september t/m 20 december
Woensdag 11:00 – 12:00 4 september t/m 18 december

JazzDance 55+Jong 

Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk. 
Wij werken aan lichaamshouding, buikspier en grondoefeningen en 

een jazzdans combinatie. Kom en vraag een proefles aan.
Donderdag 14:30 – 15:30 26 september t/m 19 december

Nederlands 
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!

Donderdag 10:00 – 12:00 26 september t/m 19 december
€ 55,- voor 12 lessen van 2 uur.

Klussen in en om het huis
Doe het zelf! Deze cursus bestaat uit 4 verschillende onderwerpen 
(modules). U kunt zich opgeven voor de hele cursus van 10 weken 
maar u kunt zich ook opgeven voor 1 onderdeel. De cursus is zeer 

geschikt voor jongeren vanaf 16 jaar.  Dinsdag 19:30 – 21:00
Electra 1 oktober t/m 22 oktober
Water 29 oktober t/m 5 november
Boren 12 november t/m 26 november
Zagen 3 december t/m 10 december

Frans Beginners 
Als u naar Frankrijk gaat en u wilt een beetje Frans spreken,  

dan is deze intensieve cursus wat voor u.
Vrijdag 13:00 – 15:00  4 oktober t/m 13 december

Frans Gevorderden 
Een intensieve cursus voor mensen die al basiskennis van de  

Franse taal hebben. Er wordt gepraat over actuele onderwerpen 
in de Franse media. 

Vrijdag 10:00 – 12:00  4 oktober t/m 13 december

Weer

Temperatuur

Max 18 18 18 18

Min 16 11 12 12

Zon 2 uur 9-10 uur 5 uur 5-6 uur

Neerslag 55% 20% 45% 30%  

Wind zw. 4 zw. 4 zzw. 4 zzw. 4

Gewoon Hollands zomerweer 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Op Vlieland en Terschelling 
gaf deze noordstroming af
gelopen weekend nog ge
voelstemperaturen van 89 
graden overdag. Zeer laag 
voor juni! Met zo’n zuid
west type stroming kan de 
temperatuur kortstondig 
tot hoge waarden oplopen 
in het voorportaal van een 
storing. Dat zullen we vooral 
vanaf medio volgende week 
wel gaan zien. Nadeel is wel 
dat een stroming uit zuid
west of west periodieke 
wisselvalligheid met zich 
meebrengt.

Op woensdag, donderdag 
en ook op/vanaf zondag is 
er een buienkans en is het 
aandeel zon dus ook minder. 
Toch is het meestentijds pri
ma weer buiten. Wanneer 
vrijdag en zaterdag een uit
loper van een hogedrukge
bied arriveert, schijnt de zon 
weer vaker en loopt ook de 
temperatuur op naar rond 
20 gaden in Zandvoort en 
omgeving. 

De echte traditionele 
westcirculatie inclusief de 
straalstroom loopt relatief 
noordelijk over Schotland 
richting IJsland, maar in het 
kielzog worden regelmatig 
storingen meegenomen die 

het Noordzeegebied tijdelijk 
schampen. Een weerkundi
ge stelregel is min of meer 
dat als zo’n zonale stroming 
zich instelt rond half juni, 
het doorgaans tot begin 
juli duurt voordat een ander 
weerregime zich aandient. 

Voorzichtig kunnen we 
daarom ook stellen dat een 
langdurige periode met 
stabiel en warm, of zelfs 
heet weer er deze maand 
waarschijnlijk niet meer in 
zal zitten, behoudens die 
enkele dag, of hoogstens 
twee warme dagen waarbij 
het kwik kan oplopen tot 
tegen, of rond 30 graden in 
een deel van ons land. 

De laatste berekeningen la
ten voor 19 en 20 juni een 
flinke thermische explosie 
zien, dus wellicht dat het 
dan inderdaad een keer 
(tenminste) 30 graden kan 
worden. De laatste keer dat 
er een langdurige hittegolf 
heerste in Nederland was 
alweer in juli 2006. 

Meer (achtergrond) info 
over het zomerweer is te 
vernemen via de website 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

De komende pakweg tien dagen wordt het tamelijk ge-
woon Nederlands zomerweer in het zuiden van de pro-
vincie Noord-Holland. De noordelijke tot noordooste-
lijke stroming is inmiddels verdwenen en maakte plaats 
voor een doorstroomde zuidwestelijke variant. Dit bete-
kent dat die hardnekkige wolkenvelden en de junikilte 
(zoals afgelopen maandag nog het geval was) niet meer 
aan de orde zullen zijn. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Toekomst Nationaal Park
Zuid-Kennemerland

Om haar ruim 3800 hectare duinlandschap mooi te hou-
den werkt Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan een 
plan voor de komende tien jaar. In dit plan worden ambi-
ties op gebied van bijvoorbeeld beheer, natuur, recreatie, 
onderzoek, communicatie en educatie helder benoemd. 

Tussen Zandvoort en IJ mui
den ligt een prachtig duin
landschap met een grote va
riatie in natuur en landschap. 
Parkbos rond buitenplaatsen, 
duinstruweel, stuivend zand 
en zee herbergen allemaal 
hun eigen soorten dieren en 
planten. En er is niet alleen 
natuurlijke rijkdom, maar 
ook cultuurhistorische. De 
landgoederen vertellen over 
een roemruchte geschiede
nis van handelaren, restan
ten uit de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog wijzen ons op 
oorlogsverleden en oude ak
kerlandjes zeggen iets over 
de zeedorpen die hier waren. 
Hier doorheen gevlochten 
wordt er op allerlei manie
ren gerecreëerd. Dat vraagt 
een zorgvuldige omgang 
met dit bijzondere stukje 
Nederland.

BIP-Ideeënbus
Om dit gebied zo mooi 
te houden schrijft het 
Nationaal Park een plan 
voor de komende tien jaar, 
waarin ambities op gebied 
van beheer, natuur, recreatie, 
onderzoek, communicatie en 
educatie helder benoemd 
worden. Dit plan wordt 

Beheer en Inrichtingsplan 
(BIP) genoemd. Nationaal 
Park ZuidKennemerland 
(NPZK) wil dit graag samen 
met uw inbreng opstellen. 
Daartoe worden de komen
de tijd verschillende bijeen
komsten georganiseerd voor 
belanghebbenden en geïnte
resseerden. Zowel openbaar 
als op uitnodiging. 

Ook kunt u nu via een digi
tale 'Ideeënbus' op www.
npzuidkennemerland.nl uw 
suggesties kenbaar maken. 
Over de publieksbijeenkom
sten volgt na de zomer ver
dere informatie. Voorzitter 
Aaltje EmmensKnol juicht 
de ideeënbus toe: “De idee
enbus maakt het heel mak
kelijk voor mensen om door 
te geven wat zij graag anders 
zien in het park of waarvan 
zij juist willen dat het zo 
blijft. We hopen dat veel 
mensen er gebruik van ma
ken. Dat helpt ons om een 
goed plan te componeren.”

Heeft u een idee dat u wilt 
meegeven aan de opstellers 
van het plan? De ideeënbus 
vindt u via www.npzuidken
nemerland.nl.

Het Nationaal Park is een prachtig wandelgebied

Zie pagina 16

iets te (ver)kOpen?

Plaats een Zandkorrel
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Prachtige expositie in 
galerie René de Vreugd

Prachtig concert in Bodaan Concert I Cantatori Allegri 

De Zandvoortse galeriehouder René de Vreugd, van de 
gelijknamige galerie aan de Kostverlorenstraat, heeft een 
schitterende expositie ingericht die afgelopen weekend 
werd geopend. De Vreugd presenteert drie kunstenaars die 
het nieuwe constructivisme brengen: Theo Schouten, Henk 
van Trigt en Karel Vreeburg.

Ruim dertig bewoners genoten afgelopen zondag van een 
bijzonder concert van de stichting ‘Muziek in Huis’. Deze 
keer was het duo Michelle Mallinger (sopraan) en Jorrit 
van den Ham (pianist) te gast. 

Het Zandvoortse kamerkoor I Cantatori Allegri (ICA) zingt 
zondagmiddag 23 juni in theater De Krocht. Na het succes 
in het Zandvoorts Museum op 23 februari jongstleden, is 
het koor enthousiast van start gegaan om het repertoire 
verder te verfijnen.

Prachtige schilderijen van 
Schouten en Van Trigt en 
schitterende beeldhouw
werken van Vreeburg strij
den om de eer om als mooi
ste aangewezen te worden. 
Nu is dat natuurlijk heel 
individueel maar het geeft 
wel het niveau van de expo
sitie aan. De Vreugd heeft 
een aantal constructivisti
sche werken uit zijn eigen 

Het duo Michelle Mallinger 
en Jorrit van den Ham, woon
achtig in Haarlem, legt zich 
toe op het uitvoeren van het 
romantische en een liedjes
repertoire uit de vroege 20e 
eeuw. Aan het begin van 
hun samenwerking in 2007 
bleek hun bijzondere ge

ICA is een groep geoefende 
amateurs, die graag met el
kaar meerstemmige muziek 
ten gehore brengt. De groep, 
vertaalt in het Nederlands 
‘De vrolijke zangers’, is ont
staan uit een jaarlijkse tradi
tie om tijdens kerstavond op 
het Zandvoortse Kerkplein 
buiten als intermezzo van 
samenzang enkele meer
stemmige Christmas Carols 
ten gehore te brengen.

Het programma van het ko
mende concert bestaat uit 
licht klassieke liederen uit 

bezit erbij gedaan om het 
verschil te kunnen tonen 
met de huidige generatie 
kunstenaars en die uit het 
verleden. Galerie René de 
Vreugd is gevestigd aan de 
Kostverlorenstraat 57 en is 
komende zondag tussen 
11.00 en 17.00 uur geopend. 
Voor kunstliefhebbers echt 
een aanrader om te bezoe
ken.

meenschappelijke interesse 
voor het intieme en poëti
sche karakter van dit genre. 
Zij besloten vaker als duo op 
te treden waarop hun reper
toire zich snel uitbreidde. Te 
gast in A.G. de Bodaan wis
ten zij hun publiek uitermate 
te boeien.

diverse landen, waaronder 
Japan, Israël en ZuidAfrika. 
Tevens zullen er enige so
lo’s ten gehore worden ge
bracht. Het concert in the
ater De Krocht begint om 
15.00 uur. Kaarten kosten  
€ 7,50 per stuk, te reserveren 
via zangstudioversteege@
zonnet.nl. Als u van een 
plaats verzekerd wilt zijn, 
maak dan het aantal kaar
ten maal € 7,50 over naar 
4817530 t.n.v. I Cantatori 
Allegri Zandvoort. De kaar
ten liggen dan voor u klaar 
bij de kassa van de zaal.

Quatre-mains pianoconcert
In het kader van de Kerkpleinconcerten van de stichting 
Classic Concerts, treden komende zondag een tweetal pia-
nisten voor u op die een quatre-mains concert gaan verzor-
gen. Wilma Broere & Herman Rouw spelen vierhandig pi-
anomuziek van Mozart, Schubert, Ravel en Rachmaninoff.

Wilma Broere studeerde 
tot 1994 piano aan het 
Sweelinck Conservatorium 
bij Hans Derksen. Sindsdien 
heeft zij een eigen lesprak
tijk voor kinderen en volwas
senen in Aalsmeer. Herman 
Rouw debuteerde op 16ja
rige leeftijd als solist met 
orkest. Daarna studeerde 
hij piano en koordirectie bij 
Edith LateinerGrosz en Jan 
Pasveer. Hij volgde master
classes in Parijs en Siena 
en een cursus orkestdirec
tie bij het Noordhollands 
Philharmonisch Orkest.

Op het programma staan 
onder andere de Fuga in g 
kl.t. KV 401 van W.A. Mozart, 
de Fantasie in f kl.t. Op. 103 
van F. Schubert, de Slavische 
Tänze Op. 46, nr. 6 in As gr.t. 
en nr. 7 in c kl.t. van Dvorak 
en uit Six Pieces Op. 11 
de delen Russian Theme, 
Waltz en Scherzo van S. 
Rachmaninoff. Het concert 
in de Protestantse kerk aan 
het Kerkplein begint om 
15.00 uur en de kerk gaat 
om 14.30 uur open. De en
tree bedraagt € 5 per per
soon.

Beeldhouwer Karel Vreeburg bij een van zijn werken

Bewoners zijn aandachtig toehoorders bij duo

Theaterschool Het Nest trekt volle zalen
De leerlingen van theaterschool Het Nest leren, in diverse groepen, verschillende theater-
technieken. Het resultaat hiervan tonen zij tijdens de einduitvoering aan het publiek. De 
voorstellingen van afgelopen weekend hebben volle zalen getrokken in het Theater van 
Circus Zandvoort. 

De zes voorstellingen (!) 
kregen allemaal een te
rechte staande ovatie. 
OudZandvoorter Zakaria 
‘Zack’ el Bouzrute en de 
Amsterdamse Esther Spee 
waren dan ook bijzonder 
trots toen de laatste scene 
van het weekend gespeeld 
was. Het tweetal stond aan 
de wieg van de in 2011 opge
richte theaterschool, die na 

twee seizoenen inmiddels 
al negen groepen telt. Ze 
hebben dan ook diverse do
centen aan moeten nemen 
die allemaal toppers op hun 
eigen vakgebied zijn. 

Als men ziet hoe met name 
de kleintjes binnen een jaar 
al een groot zelfvertrouwen 
hebben gekweekt en men 
ziet ze presteren op de bühne, 

dan kan er alleen maar wor
den geconstateerd dat het 
team van theaterschool Het 
Nest een geweldige presta
tie heeft neergezet. Daarbij 
komt nog dat de intieme 
zaal van Circus Zandvoort bij 
uitstek geschikt is voor dit 
soort uitvoeringen. Een niet 
te groot toneel zorgt ervoor 
dat de acteurs en actrices 
niet ‘verzuipen’. 

De theatergroepen ‘Totaalles 2’ en ‘Volwassenen’

De theaterweken 
Tijdens de zomervakantie 
organiseert theaterschool 
Het Nest weer twee weken 
waarin ze in 5 dagen met een 
groep enthousiaste kinderen 
en jongeren een voorstel
lingen bedenken, repeteren 
en uiteindelijk opvoeren. 
Ze gaan acteren, dansen en 
zingen, waarbij alles door 
de leerlingen zelf wordt be
dacht. Ook het decor en de 
kostuums worden allemaal 
zelf gemaakt. Plezier staat in 
deze week voorop maar er zal 
ook zeker hard gewerkt wor
den om op vrijdagavond een 
leuke voorstelling op te kun
nen voeren. 

De week wordt continu be
geleid door 2 tot 3 docenten, 
afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen. Er is plaats 
voor minimaal 10 en maxi
maal 30 leerlingen. De eer
ste week, van 8 t/m 12 juli is 
bestemd voor kinderen van 
8 tot en met 10 jaar en in de 
tweede week, van 15 t/m 19 
juli, komen de kinderen vanaf 
11 jaar aan bod. Meer informa
tie hierover vindt u op www.
hetnest.nl.



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat wij ook
Fair Trade 

kleding hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

noord-Hollandse
sMaaQ sMeuÏG pikant

wereldberoemd in heeeel nederland!
nu 500 gram € 5,99

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand juni voor Pashouders
4 vers gegrilde kippenpoten 

voor 5 euro

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Nu met Zandvoort Pas;
AFslANkmAssAge
(kuur van 10x)

www.PrAktijkixchel.Nl

wellNessPrAktijk

10%
kortin

g



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!



VERGELIJKBARE 
PRIJS 12,79  

 9.49
DAT SCHEELT3.30!!

HELE LITERPROOST OP VADER!
DE MOOISTE KADO'S VOOR WEGGEEFPRIJZEN

NU INLADEN 
DISCOUNTPRIJZEN!

   87MULTI VITAMINE
LIGHT 1,5 LITER

   69SINAAS-PERZIK 
NEKTAR 1,5 LITER

   69TOMATENSAP 

   45IJSTHEE 

   27ENERGYDRINK 

ELDERS 1,49 

1.09
1,5 LITER

ELDERS 0,49 

37
1,5 LITER

ELDERS 3,99

 1.99
PER STUK

ELDERS 1,19

 69
PER STUK

ELDERS 1,49

 69
PER STUK

ELDERS 7,29 

5.49

2.- KORTING!

3.- KORTING!

1.- KORTING!

1.- KORTING!

1.- KORTING!

2.- KORTING!

CHATEAUNEUF DU PAPE
Domaine Du Père Cabochec

2.- KORTING!

1.- KORTING!

2.- KORTING!

VAN 9,49 

7.49

VAN 9,99 

7.99

VAN 12,49 

9.49

VAN 11,99 

10.99

VAN 9,99 

8.99

VAN 9,99 

8.99

VAN 11,99 

9.99

VAN 9,99 

8.99

VAN 11,99 

9.99

VAN 13,99

 11.99
ELDERS 17,99

2.-
-
KORTING!

ELDERS 0,39 

29
1,5 LITER

VERGELIJKBARE 
PRIJS 16,79 

10.49
DAT SCHEELT6.30!!

HELE LITER

ELDERS 5,39

 3.99
6 BLIKKEN

ELDERS 8,99

 6.49
KRAT

ELDERS 7,39

 5.39
1,5 LITER

4 FLESSEN

2E FLES
HALVE PRIJS!

1.89
ELKE 2E FLES

PER FLES 3,79

U.
S.

A.

CH
IL

I

SP
AN

JE

ELDERS 31,99

 24.99
OP = OP

DAT SCHEELT7.00!!

1,5 LITER

ELDERS 6,79

 4.99
NIEUW!

3.- KORTING!

5.- KORTING!

5.- KORTING!

DE LEKKERSTE VADERDAGKADO’S!

VAN 30,49

 25.49
ELDERS 34,99

VAN 34,99

 29.99
ELDERS 36,99

VAN 28,49

 25.49
ELDERS 30,99

VAN 37,49

 32.49
ELDERS 40,49

+2 GLAZEN KADO! 

5.- KORTING!
+GRATIS GLAS!

ELDERS 8,39

 6.99

Geniet, maar drink met mate. 

ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ 
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 17 juni 2013, zolang de voorraad strekt. WWW.DIRCKIII.NL

   17COLA OF SINAS 
BLIK 33 CL

BLIK 25 CL

ELDERS 9,99 

7.99

CH
IL

I

Domaine Du Père CabochecDomaine Du Père CabochecDomaine Du Père CabochecDomaine Du Père CabochecDomaine Du Père CabochecDomaine Du Père CabochecDomaine Du Père CabochecDomaine Du Père Cabochec

VAN 14,99

 12.99
ELDERS 17,99

2.-
-
KORTING!

LITER

1,5 LITER

DE ALLERMOOISTE
WIJNEN VOOR VADER!

ELDERS 24,99 

18.99

Zondag is het Vaderdag. Heeft u al een geschikt kado? Dirck III heeft een enorme keuze aan vaderdagkado’s. Verras vader met zijn lievelingsbiertje of zijn 
favoriete sterke drank. Wij hebben de mooiste jenevers en de lekkerste whisky’s nu extra scherp geprijsd! Drinkt papa liever een wijntje? Deze week zijn de 
allermooiste wijnen speciaal voor vader geselecteerd tegen bodemprijzen. Onze deskundige medewerkers staan klaar met het beste advies voor papa en 
pakken alles ook nog eens extra feestelijk in. En dat voor weggeefprijzen!

COLA OF SINAS
Ook Lemon & Lime

SCHENKKAN 
KUNSTSTOF
In trendy kleuren

DRINKGLAS
In hippe kleuren

DRINKGLAS 
PLASTIC
In zomers dessin

SINAASAPPELSAP
Ook appelsap 0,89

EAGLE CREEK 
Ruby Cabernet of 
Chardonnay

SANTA RITA 120 
Triple C, Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Cabernet 
Sauvginon Rosé

CHABLIS 1ER CRU
CUVÉE SAINT VINCENT
Chardonnay
OP = OP

SAUVIGNON BLANC
Villa Maria Private Bin

VACQUEYRAS
Vieux Clocher
OP = OP

RIOJA
Coto de Imaz
Reserva

BORDEAUX
Chateau d'Arcins
Haut-Médoc

KANONKOP KADETTE
OP = OP

POUILLY FUISSE
La Joue du Roy Chardonnay
OP = OP

TORRES
Gran Coronas Reserva
Cabernet Sauvignon

BORDEAUX
Chateau Tour
Prignac Médoc

MENETOU SALON
Pierre Archambault
Sauvignon Blanc

COCA COLA 
Regular, Light of Zero

BEST BIER
Het beste bier voor vader!

PALM SPECIAAL BIER 
Blik 6 x 33 cl

CAMPO NUEVO CRIANZA 
Ervaar de smaak van Spanje 
in deze fantastische wijn van 
wereldkwaliteit! Overweldigend 
van karakter, intens en vol fruit, 
dat proeft u maar zelden. Een 
prachtig kado voor alle vaders. Nu 
voor een speciale vaderdagprijs!

LA TRAPPE 
Dubbel,  Tripel 
Quadrupel en Blond 
4 x 33 cl

DALWHINNIE
15 YEARS 
70 cl

SINGLETON 12 YEARS 
70 cl 

DIMPLE BLENDED SCOTCH 
WHISKY 15 YEARS 

JOHNNIE WALKER
DOUBLE BLACK
70 cl 

70 cl 

2 glazen kado!

2 glazen kado! 

2 glazen kado!

MINERAALWATER

ELDERS 19,29

 15.99
V.S. COGNAC

allermooiste wijnen speciaal voor vader geselecteerd tegen bodemprijzen. Onze deskundige medewerkers staan klaar met het beste advies voor papa en 

ELDERS 12,99

 9.99
HELE LITER
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                          Dimitri Bluijs 

het strand gewerkt en haalden we in dat oude Zandvoortse 
café herinneringen met veel plezier op uit de tijd dat er nog 
klapstoelen waren. De kinderwens van Dimfie en Dimitri 
zorgde er voor dat ze geen strandpaviljoen wilden kopen. 
Bluijs ging in de installatietechniek werken en doet dat nog 
steeds. Hij kreeg van werkgever Homij de gelegenheid om 
alle papieren voor deze bedrijfstak te halen en heeft dat met 
beide handen aangegrepen.

Dimitri Bluijs is een natuurmens en die vindt hij volop rond
om Zandvoort. Hij teelt op een ‘landje’ in de zuidduinen zijn 
eigen groenten en krijgt daarbij hulp van Mick. “Soms nemen 
we een stelletje kinderen van school mee en die vinden het 

schitterend. Ze helpen op het landje en soms 
gaan ze kikkervisjes vangen of ook wel sa

lamanders. Die worden wel terugge
zet hoor”, vertelt hij met enthousi

asme. Toch hing het voorbestaan 
van zijn landje aan een zijden 

draad. Waternet, dat blijk
baar niet alleen het beheer 
heeft over de AWD maar 
ook over het stuk vrije duin, 
verhoogde de huur ineens 
behoorlijk omdat ze vinden 
dat het cultuurhistorische 
zeedorpenlandschap moet 

blijven bestaan als cultureel 
erfgoed. Maar die problemen 

zijn nu zo goed als opgelost. 
Jaarlijks neemt hij de klas van Mick 

mee om te helpen mesten en zaaien. 
Dan organiseert hij in de herfst een ei

gen ‘oogstfeest’ en dat vinden de kinderen 
grandioos. “Ik doe dat voor de kinderen. Zij zijn het 

puurste van het leven en daar geniet ik oprecht van”, legt 
hij uit.

Daarom is het niet verwonderlijk dat hij, en een aantal fa
milieleden, vorig jaar met heel veel succes het Timmerdorp 
Zandvoort heeft georganiseerd. Hij vindt ook dat er in 
Zandvoort meer voor de jeugd moet worden georgani
seerd, "want kinderen worden veel te snel volwassen". Het 
Timmerdorp kan in zijn ogen niet meer weggedacht worden 
en hij wil door sponsoren te vinden het voortbestaan waar
borgen. “Mijn hand ophouden bij de gemeente doe ik niet! 
Ik ben door mijn levenservaring en onze liefde voor kinderen 
tot hier gekomen. Wij zien ze genieten en dan genieten wij 
ook”, sluit hij af. 

Dorpsgenoten

Ik spreek met hem af in het café dat ook zijn naam draagt 
en waar Jans ‘de Kraai’ ooit de scepter zwaaide: café Bluijs 
aan de Buureweg. Er hangen attributen en foto’s die hij als 
kleine jongen bij hem thuis al heeft gekend en die vaak van 
geschiedkundig belang zijn voor de grote familie Bluijs. “Ik 
heb hier wel een mooi gevoel bij”, zegt hij en zijn 
ogen glimmen. Zijn vader was op de grote 
vaart en dat sprak de jonge Dimitri ook 
wel aan, hoewel hij hem niet echt 
goed heeft gekend. Na de Van 
Heuven Goedhartschool ging 
hij dus naar de Zeevaartschool 
waar hij tijdens de studie voor 
Scheepsgezel weg werd ge
stuurd. Toch heeft hij gevaren 
en nog vrij lang ook. Hij heeft 
met sleepboten alle wateren 
rond Europa bevaren en heeft 
nog meegewerkt aan de brug 
die Denemarken met Zweden 
verbindt. Na het overlijden van 
een vriend heeft hij zich weer aan 
de vaste wal gevestigd en waar kan 
dat anders voor een Zandvoortse edel
man dan in zijn eigen geboortedorp.

Zijn partner Dimfie kende hij al vanaf dat ze twaalf 
waren en vele jaren later kregen zij zoon Mick. “Ik heb Dimfie 
ooit eens een liefdesbrief geschreven en die hangt nu boven 
ons bed, maar we zijn dus wel heel lang al bij elkaar”, klapt 
hij een beetje uit de school. Dimitri is een echt voetbaldier 
en nog goed ook. Hij speelde ooit in het NoordHollands 
jeugdelftal en wilde “onwijs graag” professioneel voetbal
ler worden. Echter door familieproblemen, die hij moeilijk 
kon verwerken, moest hij afhaken. Later heeft hij nog eens 
alles geprobeerd om terug te knokken maar helaas ging dat 
niet meer. 

Op een gegeven moment is Dimitri op het strand gaan wer
ken en kwam hij bij zijn schoonvader Gert Toonen in dienst 
als stoelenman. Toevallig heb ik ooit met Toonen samen op 

Dimitri Bluijs
Hij is er een van Jan, van Henk, van Henk en die was getrouwd 
met Jans ‘de Kraai’. Dan weet iedere rechtgeaarde Zandvoor-
ter dat de dorpsgenoot van deze week niemand minder dan 
Dimitri Bluijs is en dus eentje van Zandvoortse adel! Bijna 37 
jaar geleden zag hij het levenslicht en sindsdien heeft hij bij 
velen een onnavolgbare indruk achtergelaten.

door Joop van Nes

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. 
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet 
heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)Afhaalpunten

gastcolumn door Susan Wagenmans

Hup, strandbedje, wind
schermpje erbij, bikini aan 
en bakken maar. Heerlijk, 
maar soms is het nog leu
ker om het avontuur op te 
zoeken en eens iets anders 
te ontdekken...

De eerste stap was gezet 
op het moment dat ik de 
afgang bij Havanna af was. 
Het zand voelde nog koud 
van de nacht en er waren 
weinig voetsporen te be
kennen. Het enige wat ik 
zag was afdrukken van die
renpoten: herten of mis
schien wel vossen? Klaar 
voor het avontuur met be
stemming onbekend. Een 
zware hike door het mulle 
zand. Niemand te beken
nen in deze prachtige 
woestijn. Nieuwsgierig en 
op alles voorbereid stapte 
ik stevig door, want opge
ven ga ik niet... 

Daar liep ik dan, omringd 
door de zee en het zand. 
Rugzak op, koelbox in de 
ene hand, tentje in de an
dere hand, blauwe lucht 
en een heerlijk zonnetje. 
Dé ideale omstandighe
den voor deze ontdek
kingstocht. Eindelijk, ik zie 
iets! Gele vlaggen bij een 
lief paviljoentje, 'Adam en 
Eva' staat erop. Zou er nog 
meer zijn? Hé kijk daar 
loopt iemand, wie is het? 
Een persoon... naakt! Met 
bergschoenen en een rug
tas op zijn schouders. Zou 
dat de stam zijn die hier 
leeft? De persoon kwam 
dichterbij terwijl ik pro
beerde op veilige afstand 
te blijven. Er kwam een 
vriendelijke “goedemor
gen” uit.

Op ontdekkingstocht 

Verbaasd keek ik om me 
heen. Het is hier helemaal 
niet gevaarlijk, eigenlijk 
is het hier best leuk. Trots 
liep ik door en zag ik 2 wit
te vlaggen. Een soort pe
per met eronder de naam 
Ajuma. Een mooie witte 
strandtent erachter. Toen 
ik beter keek, ontdekte ik 
mensen die bij mijn stam 
horen. Dat meisje draagt 
dezelfde bikini als ik! Zal ik 
hier mijn tentje opzetten 
of wil ik nog meer zien? 
Ik was nieuwsgierig en 
eigenlijk ook heel blij ver
rast met de relaxte sfeer. 
Wat een ontdekking dit 
geweldige stukje strand! 
Verrassend hoeveel mooie 
plekken er zijn net buiten 
het dorp Zandvoort. 

Tevreden legde ik mijn 
spullen op het zand. Spijt 
dat ik de koelbox en tent
je had meegesleept. Op 
dit afgelegen stuk strand 
hebben ze ook nog eens 
gewoon fantastisch eten, 
heerlijke bubbels en goeie 
koffie! De bubbels heb ik 
open getrokken op het 
ligbedje om mijn nieuwe 
ontdekking en het gewel
dige avontuur te vieren. 
Verderop zag ik nog meer 
vlaggen hangen. Deze be
waar ik voor het volgende 
avontuur, want ik kom ze
ker terug!

Ook graag op ontdek
kingstocht? Zuidstrand 
Zandvoort, open van fe
bruari tot oktober. 
Voor de liefhebber van een 
heel andere wereld. De 
dresscode is ‘niets of iets’ 
en o ja, vergeet je zonne
bril niet!

Wil je reageren op 
deze column? 
susan.wagenmans@gmail.com
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Nieuwe Zon&Beauty 

studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty 
studio. 

Oosterduinweg 1 Haarlem, 
tel. 0235476101

 www.sunergy.info
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
Tel. 0641074141
www.stucadoor

specialisten.nl
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 0652461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,

Zandvoort 
Lid van Pro Voet 

(*vergoed door zorg
verzekering) 

.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120, per maand
0653256274

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.0235311330

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

0235713919 of 0653231754
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
1017 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

0653693409
.........................................................

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang,

 wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) netwerk 

of advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 0644 696 001.  

www.repit.nl 
Met garantie.

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken 

+ nagels knippen 
+ eelt verwijderen 

+ evt. likdoorns weghalen 
+ creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info: 5734944 of 

0650203097
.........................................................

Klussen-Renovatie-Bouw 
P.M.K. 

(in Zandvoort)
Voor alle klussen in 

en rond het huis!
Schilderwerk, 
stucadoren, 

timmerwerk, 
badkamers en keukens. 

Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit!

 Ook voor schoonmaakwerk 
voor bij u thuis.
Tel. 0644875212 

Te huur: 7 pers. chalet 
op het eiland van Maurik. 

(Betuwe) 
All in prijs al vanaf 

€ 495 p.wk. 
Voor info: marcelhorneman @

gmail.com
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie 

straatwerk. 
0235353591 of 
0622209568

.........................................................
Voor een pedicure  

behandeling waarin u de 
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is in 

het verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroei
de nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hotstone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Provoet lid. 

16 jaar ervaring. 
Tel. 0646098919. 

www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
0653498304 

www.trade-ard.nl

SKiP nodigt iedereen 
uit op het

 zomerfeest van 
Pippeloentje en Pluk. 

Dit jaar op 
zaterdag 22 juni. 

Van 14.0017.00 uur 
is het Kostverlorenpark 

een heus Sprookjespark! 
Gratis toegang
 bij de ingang 

Burg. Nawijnlaan. 
Info: 0235713665

.........................................................
Healing Service: 

Maandagmiddag
 17 juni op afspraak 

tussen 13.00 en 15.00 uur. 
Gebed voor zieken 

en andere problemen. 
Haltestraat 62b, 
tel. 0640236673

.........................................................
Gudo en Angelique

Heel veel gelukkige jaren
wensen jullie de bewoners 

van Huis in de Duinen
.........................................................

Woningruil 
Zandvoort-Haarlem

Aangeb.: leuke karakt. 
4kamer middenwo

ning met zéér grote tuin. 
Slachthuisbuurt, vlakbij ’t 
Spaarne en loopafstand 
centrum (vrij parkeren). 
Kale huur €480, p.m.
Gezocht: 3 of 4 kamer 
woning/flat/appar

tement in Zandvoort. 
Info: 0646404129

Gratis 
af te halen: 

ca. 140 tegels 40x40 cm. 
Bel 0623688567

.........................................................
Te huur: 

loods/ bedrijfsruimte
200 m2, Kochstraat.

€ 1050, p.m.
Tel. 0611007070

.........................................................
Gudo en Angelique

Namens alle medewerkers 
en vrijwilligers van 
het restaurant van 
Huis in de Duinen: 
heel veel gelukkige 

jaren gewenst!
.........................................................

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15, 
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.

schroten 13x90 
mm € 2.60/m

lengtes van 2.10 tot 5.40 m. 
andere artikelen 

op bestelling
geopend za 12.0017.00 u en

op afspraak, ook ’s avonds. 
uitsluitend á contant, 

geen pin
AANBIEDING: 
25% KORTING

 op vuren 18x44 mm 
t/m 22 juni a.s.

van € 0.83 voor € 0.62/m.
Joost van Diepen 
tel. 0629091069
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"Change your story, 

change your life. 

Basically, that's 

what it is." 

do
or

 R
am

on
a 

Jo
n

kh
ou

t

(Deepak Chopra)

Tegeltje

Hoe vaak denk je terug aan de tijd toen je als jongpuber op 
het pleintje speelde, achter de flat waar je vroeger woonde? 
Eigenlijk doe ik dat vaak, als ik op mijn fiets in Noord achter 
de Celsiusstraat rijd. Maar ik kom niet verder dan het kijken 
naar de speeltoestellen, waarvan er één nog in originele 
staat is. Of denkend aan de putdeksel waar mijn pink ooit 
achter is blijven hangen toen ik als kleutertje met mijn han
den over de randen van de put was gekropen en een stoere 
jongen de putdeksel dicht trapte. Daar hing mijn bloedende 
pinkie, die tot aan de voordeur van ons huis een fiks bloed
spoor had achtergelaten die mijn vader bij zijn thuiskomst 
volgde en opkeek toen het spoor bij zijn voordeur stopte. 
Ik was dan ook benieuwd naar verhalen toen ik een uitno
diging ontving voor een gezellig avondje Plein80. Hoewel 
de opkomst klein was, hebben we super grote lol gehad. 
Namen rolden over tafel, en iedereen vroeg zich af hoe het 
met bepaalde personen zou gaan. Aan reacties geen gebrek 
bij de organisatrice, echter redenen temeer waarom mensen 
niet konden komen. De 2 jaar jongere generatie zat om de 
tafel, maar dat mocht de pret voor mij, als enige ‘oudere’, 
niet drukken. De verhalen waren om te lachen. Over jongens, 
jongens en jongens en kalverliefdes en Puch brommers en 
wilde concertverhalen. De eerste zoen, de leugens tegenover 
ouders waar geslapen werd, en kleine bitches tegenover 
meer bravere dames. Hilariteit om de foto’s en herkenbare 
muziek uit die tijd werd even op de computer opgezocht. 
Alles kwam aan bod. De glazen wijn en bier werden regel
matig bijgevuld en we werden verwend met lekkere hapjes 
tussendoor. Het hield niet op. Vervolguitnodiging deel 2 
volgt later, einde van deze zomer, waarin alle gegadigden 
die zo graag wilden komen maar niet konden, opnieuw een 
kans krijgen, inclusief de ‘oudere’ garde. Ons dorp kent toch 
vele leuke initiatieven, dat mag wel 
weer gezegd worden. Terugkijken op 
je bestaan, hoe jong dan ook, is soms 
zo de moeite waard. Het maakt je be
wust van hoe je nu in het leven staat. 

Plein80

Uitgesproken!
Kunst is breed, heel breed. In ons dorp kennen we veel 
creatief talent met allemaal hun eigen stijl. Of het nou 
gaat om schilderen, fotografie of dichten en poëzie. Bij-
zonder maakt het als je iemand tegenkomt die meer 
doet dan alleen een vorm van kunst.

door Maxim Roos

Froukje van Tetterode, of Salvia Spreekt Anders zoals ze 
zichzelf noemt in de creatieve wereld, is zo een kunste
nares. Froukje schildert, maakt films, organiseert excen
trieke feesten en dicht. Onlangs is haar eerste dichtbun
del verschenen. Het Vochtige Tochtige Gedichten Boek is 
afgelopen vrijdag gepresenteerd. Speciaal voor die avond 
heeft Froukje voorgedragen uit eigen werk onder muzikale 
begeleiding van haar neef Peer van Tetterode. En zoals ge
zegd is er geen stijl te vinden in haar gedichten. Sommige 
zijn teder en mooi, andere gedichten weer macaber en 
zo zijn er ook mooie pakkende teksten die de zaal plat 
krijgen van het lachen. Noem het provocerend maar de 
gedichten met een harde boodschap zijn onmisbaar in 
een boek met zo een titel.

In het dagelijks leven werkt ze met mensen met een zeer 
ernstige verstandelijke handicap. Dit werk is net als kunst 
niet voor iedereen weggelegd, het moet je roeping zijn. Ze 
krijgt op haar werk veel te verduren maar het is zulk dank
baar werk dat ze het met volle overgave doet. Eenmaal 
thuis is Froukje weer druk in de weer als zorgzame moeder 
en kunstenares. Vele doeken hangen bij haar thuis met 
veelal fluorescerende verf. Als ze daar even geen inspiratie 
voor heeft dan monteert ze zelfgemaakte opnames tot 
een creatief filmpje. Veelal na de Halloweenparty die ze 

elk jaar organiseert verschijnt er weer een zeer creatieve 
clip op YouTube van haar.

“Het Vochtige Tochtige Gedichten Boek” is een verzame
ling gedichten van vele jaren. Haar oudste werk is van 22 
jaar geleden toen ze nog vijftien jaar oud was. Stapels 
dichtwerk heeft ze gemaakt en de mooiste en leukste 
heeft ze geselecteerd voor haar eerste bundel. 31 augus
tus is ze te zien en te horen in het Zandvoorts Museum. 
Mocht u geënthousiasmeerd zijn dan mag u dit zeker 
niet missen. 

Vooralsnog blijft het even bij deze bundel en wilt Froukje 
werken aan de PR en promotie hiervan. Maar haar ge
dachtes gaan al wel uit naar iets nieuws op papier. Zo 
zat Froukje te denken aan een kinderboek uitbrengen. Ze 
heeft daar echter nog geen streefdatum voor dus voor
alsnog ligt de nadruk op haar dichtbundel.

Het boek kan besteld worden op internet maar ook zal de 
Bruna het boek gaan verkopen. Voor meer informatie kunt 
u terecht op www.salviaspreektanders.nl

Salvia Spreekt Anders

Kijk nou eens!
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utDe zomer in je bol!

Interview

Froukje van Tetterode
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Op de eerste en de derde vrijdag van de maand zal in  
café het Wapen van Zandvoort voor maximaal 20 couverts het recept uit  
onderstaande kookrubriek van de Zandvoortse Courant bereid worden.  

U kunt dagelijks na 15.00 uur reserveren via telefoonnummer: 023-7431556  
of loop even binnen in het café aan het Gasthuisplein. 

Vrijdag 21 juni zal het Wapen van Zandvoort onderstaand recept serveren. 

Het Wapen van Zandvoort

een mooi stuk zalmfilet  
van circa 500 gr,

250 gr. kristalsuiker,

1 kleine krop eikbladsla,
1 kleine krop lollo rossosla,
Snoeptomaatjes,

Bereiding:
Spoel de zalmfilets af en dep ze droog. Controleer ze op vergeten graatjes. Leg 1 filet 
op de huid in een lage schaal en besprenkel met de helft van de wodka. Meng zout, 
peper en suiker en strooi het gelijkmatig over het visvlees. Bedek met een dikke laag 
dille. Doe hetzelfde met de tweede zalmfilet en leg hem, met de huid boven, op de 
andere helft. Dek af met vershoudfolie. Leg een plank op de zalm en zet hierop iets 
zwaars, bijvoorbeeld 2 conservenblikken. Zet de vis op deze manier 1 tot 1,5 dag in een 
passende bak in de koelkast. Haal de zalm er 2 x per dag uit, draai hem om en lepel 
er wat van het gelekte vocht over. Schraap vlak voor u de zalm wilt serveren het dil
lemengsel van de vis. Hier en daar mag wel een peperkorreltje of sprietje dille blijven 
zitten. Dep de zalm weer droog en smeer dun in met de walnotenolie. Leg de zalmfilet 
op een snijplank en snijdt er met een lang, dun (en scherp!) mes flinterdunne plakjes 
af, waarbij u het mes 45 graden kantelt. Maak een mooie salade van de ingrediënten 
en besprenkel deze met de dressing. Schik de gesneden gravad laks op de salade.

Benodigdheden voor de gravad laks:

Benodigdheden voor de zomerse salade:

Gravad laks met zomerse salade
Maaltijdsalade voor 4 personen

Kook eens anders… Kook eens anders…
in Het Wapen van Zandvoort!

250 gr. grof zeezout,
1 bos dille, grog gehakt,
2 eetlepels gekneusde 

Kappertjes,
1 bosje bosui,
Ontpitte zwarte olijven,

zwarte peperkorrels,
2 borrelglaasjes wodka,
wat walnotenolie.

Dun gesneden 
komkommer,

Dressing.

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   10 28       13 17

 13         15 25\13    

 5     21 7\30        

   26           21 

   16       5\3      

   14     14\13        

   11 8\23           3

 22           5    

 10           5

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 AJA   DEH   KGE  
    -   =    
  -   +   -  
  CJG   EE   DFJ  
    +   =    
             
  GFC   DDA   BKD  
    -   =    
De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de week

 989 - 427 = 562

 -   +   -          
 386 + 22 = 408
         
 =   =   =
 603 - 449 = 154

Oplossing Breinbreker

    10 28         13 17

 13 7 6     15 25\13 4 9

 5 3 2 21 7\30 6 7 9 8

   26 7 1 4 9 5 21  

   16 4 9 3 5\3 2 1  

   14 9 5 14\13 4 3 6  

   11 8\23 2 5 1 8 7 3

 22 7 2 4 9   5 4 1

 10 4 6       5 3 2

Oplossing Kakuro

Ed is een kater die letterlijk in de put zat. Hoe hij daar terecht is gekomen is 
onbekend maar dat hij er al een tijdje zat was duidelijk te zien aan zijn conditie. 
Hij was vies en erg hongerig. Ed is gered door de Dierenambulance en naar de 
dierenarts en vervolgens naar het asiel gebracht. Daar is hij liefdevol opgevangen 

en enorm vertroeteld; hij is in-
middels helemaal hersteld en 
zelfs een beetje aan de bolle 
kant door al het lekkers dat ie-
dereen hem daar geeft. Nu is 
Ed kaar voor een nieuwe baas. 
Hij zoekt een fijn huis met 
een warme mand waar hij 
ook lekker naar buiten kan. 
Ed is erg sociaal naar soort-
genootjes dus een huis met 
een maatje voor hem zou 
ideaal zijn. 

Wilt u Ed adopteren? 
Kom dan snel eens langs om 

kennis met hem te maken; 
hij wacht al op u. Dierentehuis 

Kennemerland, Keesomstraat 5. 
Geopend van maandag t/m za-
terdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Tel. 5713888, internet: www.die-
rentehuiskennemerland.nl.
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GroenRijk Velserbroek
Rĳ ksweg 287 • 023-5376190
Vrĳ dag koopavond • www.groenrĳ kvelserbroek.nl

op alle barbecues en
bijbehorende accessoires!

10% kortingkorting
bij GroenRijk      

Tijdens het hele vaderdag weekend geven
wij barbecue-demonstraties!

Ja, ookvoor vaders kun je voor boeiende cadeau’s bij GroenRijkterecht! 
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Zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur.

De wethouders uitten hun waardering

(advertentie)

Dierentehuis wint lokale 
advertentiecampagne

Canon-medewerkers
maken strand schoon

Zomerfeest van  
Pippeloentje en Pluk

Door deelname aan de ‘Win een ambassadeur’-actie van 
Stichting Specsavers Steunt, heeft Dierentehuis Kenne-
merland een lokale advertentiecampagne ter waarde van 
€ 500 gewonnen. Via de actiewebsite wist het dierente-
huis aan de Keesomstraat vele stemmen te verzamelen en 
eindigde uiteindelijk op de derde plaats.

Vorige week woensdag heeft een groep Canon-medewer-
kers vanuit het Juttersmu-ZEE-um een groot deel van het 
Zandvoortse strand schoongemaakt. De Japanse elektroni-
cafabrikant stimuleert zijn medewerkers om op Wereldmi-
lieudag de handen uit de mouwen te steken en vooral het 
zwerfvuil aan te pakken.

Inmiddels is het traditie, het jaarlijkse zomerfeest van SKiP 
(Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje-Pluk) in het 
Kostverlorenpark. Dit jaar alweer voor de 6e keer met wisse-
lende thema's, maar steeds volgens dezelfde succesformule. 

De afgelopen maand maak
ten lokale goede doelen die 
financieel gesteund worden 
door Stichting Specsavers 
Steunt kans op de hulp 
van bekende Nederlanders 
(Jochem van Gelder, Lange 
Frans, Gigi Ravelli en Tanja 
Jess) of een advertentiecam
pagne in de lokale krant. 
Dierentehuis Kennemerland 
wist uiteindelijk een derde 
plaats te bemachtigen en 
wint daarmee een lokale ad
vertentiecampagne. 

“Fantastisch dat Dieren te
huis Kennemerland één van 
de winnaars is van deze actie. 

Wereldmilieudag is een 
initiatief van de Verenigde 
Naties om aandacht te vra
gen en te schenken aan het 
milieu wereldwijd. Canon 
heeft dat goed in de gaten 
en al een paar jaar komen 
de medewerkers naar het 
Jutters muZEEum waar zij 
worden voorzien van vuil

Voor het enthousiaste team 
van de kinderdagverblijven 
is het iedere keer weer een 
uitdaging om alle kinderen 
met hun ouders een onver
getelijke middag te bezorgen. 
Op zaterdag 22 juni wordt 
het Kostverlorenpark omge
toverd tot een heus sprook
jespark. Tussen 14.00 en 
17.00 uur kunt u Rood kapje, 
Klein Duimpje en de reus, 
Sneeuwwitje en de dwergen 
en nog veel meer bekende 
sprookjesfiguren ontmoeten 
als u de wandeling maakt 
volgens de aangegeven route. 
Het feest is gratis toeganke
lijk voor iedereen, de start 
van de wandeling is bij de in
gang aan de Bur ge meester 

Wij steunen dit lokale goede 
doel al financieel, maar we 
weten dat ook extra pu
bliciteit heel waardevol is. 
Dankzij deze actie heeft 
Dierentehuis Kennemerland 
de kans om extra aandacht te 
vragen voor hun fantastische 
werk”, aldus Jaap van Dijk van 
Specsavers. Leona Koster van 
Dierentehuis Kennemerland: 
“Wij zijn ontzettend blij met 
deze prijs. Uiteraard hadden 
we graag de hulp ingeroepen 
van een bekende ambassa
deur, maar een lokale adver
tentiecampagne is ook erg 
waardevol voor onze naams
bekendheid.”

niszakken en gereedschap. 
Wethouder Be linda Görans
son (Toeris me en Eco no mie) 
en wethouder Andor Sand
bergen (Duur zaam heid en 
Afval in zameling), omarmen 
dit initiatief en hebben de 
medewerkers van Canon dan 
ook van harte welkom gehe
ten in het Juttersmuzeeum. 

Na wijn laan (tegenover kin
derdagverblijf Pip pe loen tje). 
Het is dus een feestje voor de 
kinderen van de beide kinder
dagverblijven, maar beslist 
niet alleen voor hen. 

De voorbereiding en orga
nisatie vraagt ieder jaar een 
hoop tijd en energie, maar 
alle vrolijke gezichten ma
ken het meer dan de moeite 
waard. Daarom is besloten 
dat ook kinderen (onder be
geleiding) die geen gebruik 
maken van de kinderopvang 
van SKiP, ook van harte wel
kom zijn! De oudercommis
sie organiseert na afloop nog 
een gezellig samenzijn voor 
uitsluitend ‘SKiPpers’.
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Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met 
vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief 
aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kun-
nen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal 
een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op 
de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Het 
bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit waar-
tegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 
BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van 
een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD 
een verzoek om voorlopige voorziening digitaal indienen bij ge-
noemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Evenementenvergunningen verleend 
Er is een evenementenvergunning verleend aan:
- Timmerdorp Zandvoort voor het Timmerdorp dat plaatsvindt 
van 13 augustus tot en met 16 augustus 2013
- Stichting Één Zandvoort, t.a.v. de heer I. Lemmens voor Culinair 
Zandvoort van 28 t/m 30 juni 2013;
- E. Hilbers voor de Theo Hilbers Vismaaltijd op vrijdag 14 juni 2013. 

in plaats van de reguliere plek op het Zwarte Veld. Het is de 
bedoeling dat de markt op den duur permanent hierheen zal 
verhuizen, vandaar dat nu een “proefdag” wordt gehouden. De 
Grote Krocht tussen het Raadhuisplein en de C. Slegersstraat zal 
die dag van ca. 05:00h tot 17:00h afgesloten zijn voor verkeer. 
In de C. Slegersstraat zal die dag een andere rijrichting gelden. 
Tijdens het opbouwen zullen vertegenwoordigers van de ge-
meente ter plaatse aanwezig zijn.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Hogeweg 37, plaatsen zonwering, ingekomen 31 mei 2013, 
2013-VV-060.
- Strandafgang Zuiderduin 7, plaatsen schuin dak op toiletunit, 
ingekomen 03 juni 2013, 2013-VV-061.
- Strandafgang Barnaart 33, draaien strandpaviljoen, verzonden 
31 mei 2013, 2013-VV-021. (Rectificatie)

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw ziens-
wijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt ma-
ken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het 
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan 
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat 
u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of 
ontheffing worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en 
pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden in-
gesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Zandvoortselaan 165, kappen boom op achtererf, verzonden 04 
juni 2013, 2013-VV-038.
- Kostverlorenstraat 61, kappen twee bomen op zij-erf, verzonden 
04 juni 2013, 2013-VV-040.
- Ontvanger Schoutenstraat 3, plaatsen kozijn, verzonden 04 juni 
2013, 2013-VV-041.
- Weimarweg 8, kappen boom op zij-erf, verzonden 04 juni 2013, 
2013-VV-042.
- Boulevard Barnaart 59 a en b, wijzigen bestemming 2e verdie-
ping in kantoorfunctie, verzonden 06 juni 2013, 2013-VV-045.
- Sophiaweg 6, kappen boom achtererf, verzonden 06 juni 2013, 
2013-VV-046.
- Vuurboetstraat 8 rd, vergroten balkon en plaatsen nieuwe 
kozijnen, verzonden 06 juni 2013, 2013-VV-048.
- Herman Heijermansweg 115, snoeien c.q. kandelabreren van 3 
platanen op zij-erf, verzonden 06 juni 2013, 2013-VV-051.
- Brederodestraat 8B, vervangen kozijnen in de voorgevel, ver-
zonden 06 juni 2013, 2013-VV-052.

Gemeentelijke publicatie week 24 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 23 en de 
verdere in week 23 door het college genomen besluiten zijn in 
week 24 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Raadvergadering

 
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 juni en 19. Zij houdt 
dan twee Informatiebijeenkomsten. U kunt inspreken over de 
onderwerpen op de agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Gemeenteraad - Informatie dinsdag 18 juni 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

COLLEGEZAKEN 20.05 uur
Mededelingen van / vragen aan het college 
Voortgangsbewaking 

RAADSZAKEN 20.15 uur
Benoeming lid Rekenkamer Zandvoort 
Benoemen leden Commissie voor Welstand en Monumenten 
Aanpassing gebruik gebouw De Blauwe Tram 
Parkeerverordening 2013-2 en Parkeerbelastingverordening 2013-2 
Onttrekking openbaarheid Locatie Schoolstraat en Locatie Ko-
ningstraat 
Voorontwerp bestemmingsplan Quarles van Uffordlaan 25 
Verordening wet maatschappelijke ondersteuning 2013-1 
Renovatie Oranje Nassauschool 
Jaarrekening 2012 openbaar basisonderwijs 
Regionale samenwerking 

U mag op deze bijeenkomst ook niet-geagendeerde onder-
werpen aan de orde stellen. Hiervoor geldt dat zij minimaal 24 
uur voor aanvang van de Informatiebijeenkomst bij de griffie 
moeten worden aangemeld. Er worden in principe maximaal 
drie insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één 
bijeenkomst toegelaten. Het debat en de besluitvorming over de 
geagendeerde raadsvoorstellen vindt plaats op 25 en 26 juni a.s. 

Gemeenteraad – Informatie woensdag 19 juni 20.00 uur
Op de agenda staat het volgende onderwerp:
Onderzoek WWB-overschrijdingen 2012 

Ronde Tafelbijeenkomst 

Er is op 19 juni geen bijeenkomst van de Ronde Tafel. 

Papier inzameldagen huis aan huis;
Op 18 juni wordt de papiercontainer geleegd in de maan-
dag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 20 juni in de dins-
dag huisvuilwijk.

Weekmarkt 26 juni op de Grote Krocht en het Raadhuisplein 
(proefdag)
Op woensdag 26 juni zal de gemeente Zandvoort de weekmarkt 
eenmalig op de Grote Krocht en het Raadhuisplein organiseren, 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donder -
dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

   U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiter-
aard kunt u ook een afspraak maken aan de balie of bij de re-
ceptie of per telefoon.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Goed weekend voor zeehengelaars
Leden van de Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) hebben 
een prachtig weekend achter de rug. Ze vingen tijdens de 
avondwedstrijd op het Zandvoortse strand veel en mooie 
vis, onder andere een zeebaars van 51 cm. Ook tijdens de 
vistocht die enkele leden zondag op de Waddenzee maak-
ten werd goed gevangen. Hier was de topvangst een har-
der van niet minder dan 70 cm!

Tijdens de avondwedstrijd 
op het Zandvoortse strand 
waren 12 leden behoorlijk 
aan het ‘werk’ om de vele vis 

binnen te halen. “Tegen de 
verwachting in had de pit
tige noordenwind niet voor 
een sterk stromende heldere 

Tom v.d. Horst met zijn zeebaars | Foto: Irma de Jong - van Middelkoop

vissen

Strandbridgedrive in alle 
opzichten geslaagd

Twee broers Nederlands Kampioen Pétanque 
De boers Milan (16) en Mauro (14) Saunier mogen zich 
sinds kort Nederlands Kampioen Pétanque in de speel-
vorm triplets noemen. Beiden werden in Hoorn in hun 
eigen leeftijdsklasse kampioen: Milan bij de junioren en 
Mauro bij de aspiranten. 

Alvorens voorzitter Hans 
Hogendoorn van Stichting 
Zand voortse Bridge Acti
viteiten (SZBA) aan het eind 
van de dag de uitslagen be
kend maakte, werd eerst aan 
een viertal lokale organisaties 
een cheque overhandigd. SZBA 
schenkt jaarlijks een groot deel 
van de inschrijfgelden aan 
goede doelen binnen ons dorp. 
Zo kan Peter Tromp namens 
de stichting Classic Concerts 
een bedrag van € 1.000 te
gemoet zien, met name be
doeld voor de jaarlijkse grote 
uitvoering; de Stichting Zon 
aan Zee kreeg € 650 voor ta
fels voor het woonproject de 
8sprong in de Poststraat; de 
Bomschuitenclub heeft drin
gend behoefte aan vervanging 
van materialen en kan deze nu 
voor € 500 aanschaffen en tot 
slot ontving het Juttersmu
ZEEum eveneens € 500 om 
de collectie middels nieuwe 
lampen nog beter tot zijn 
recht te laten komen. 

De spanning voor de bridgers, 
die graag hun resultaten wil
den horen, was hierdoor al 
aardig opgevoerd. De eerste 
prijs, fraaie bekers en een 
waardebon voor onder ande
re een diner in Holland Casino 
Zandvoort, was voor het paar 
Ben Mom & Marianne Hamel 
met de geweldige score van 
70,73%. Op de tweede plaats 

De beide broers hebben ei
genlijk het jeu de boules, de 
benaming die voor het ‘huis
tuinenkeukenspelletje’ geldt 
want ‘pétanque’ heet het in de 
wedstrijdwereld, met de pap
lepel ingegoten gekregen. 
Als vader en moeder Saunier 
werkten, werden ze bij opa 
en oma opgevangen en laten 
die nou net fanatieke jeu de 

eindigden Wilma Elshof & 
Saskia Evers (vorig jaar 4e !) 
met 67,89%. Zij gaan genie
ten van een overheerlijke vis
schotel van Kroonvis. Ook het 
best presterende Zandvoortse 
paar wordt gehuldigd en die 
prijs ging naar Rietje Heldoorn 
& Loes Verburg met 58,73%. 
Alle prijzen t/m de tiende 
plaats waren beschikbaar 
gesteld door Holland Casino 
Zandvoort, Jaap Kroon, di
verse  strandpavi l joens, 
Center Parcs Zandvoort en 
Orangerie|Beauty|Zandvoort. 

Voor het eerst werd dit jaar 
een beker beschikbaar gesteld 
voor het paar dat de meeste 
slems wist uit te bieden en te 
maken. Deze ging naar Hennie 
van Dijk en Bea van Balgoyen 
met in totaal 4 slems.

Ook dit jaar werd aan de deel
nemers hun oordeel gevraagd 
over de gepresenteerde lunch. 
Net als in 2012 was de ‘over
winning’ voor Plazand (no. 17) 
met een fantastische waarde
ring van 9,8! Paviljoen Storm 
kwam op de tweede plaats 
met 9,3 en Jeroen was tradi
tiegetrouw eveneens hoog 
geëindigd met 9,2. Een groot 
compliment voor de pavil
joenhouders is zeer terecht en 
ook de organisatie kan tevre
den zijn over het verloop van 
deze dag. 

boules spelers zijn bij Jeu de 
Boules Zandvoort! Tussen en 
na school werd er dus heel 
regelmatig een balletje ge
gooid en zoals altijd was het 
ook hier: jong geleerd is oud 
gedaan. Ze werden beter en 
beter en moesten verkassen 
naar een andere club die ze 
op grote toernooien inschreef. 
Hierdoor werden ze opge

1e prijs was voor Marianne Hamel en Ben Mom

Mauro en Milan Saunier

bridge jeu de boules

merkt door de Nederlands Jeu 
de boules Bond en werden ze 
uiteindelijk geselecteerd voor 
Jong Oranje. Daardoor spelen 
ze met name in de zomerva
kantie veel in het buitenland, 
maar ook in Nederland wordt 
er aan grote toernooien deel
genomen door de broers.

“In Nederland wordt er nogal 
lacherig gedaan over deze 
sport. In het buitenland ech
ter wordt pétanque dermate 
gewaardeerd dat er professi
onele spelers zijn die veel geld 
verdienen”, zegt Milan. Mauro 
valt hem bij: “Het is daar een 
beleving, een traditie en ie
der heeft zijn eigen tactiek 
ontwikkeld.” De broers trai
nen met name in de periode 
oktober tot maart heel veel. 
Daarna worden er veel wed
strijden gegooid en komen 
ze in aanraking met andere 
jeugdige spelers. Als men zegt: 
hier heb je geen conditie voor 
nodig, is dat bezijden de waar
heid. “Ik geef het je te doen: de 

hele dag, vaak al vanaf 07.00 
uur en dan tot 23.00 uur als 
de laatste bal gegooid is bijna 
aan één stuk concentreren 
en spelen. Daar heb je echt 
veel conditie voor nodig. In 
Nederland kan een wedstrijd 
zomaar 1,5 uur duren”, weten 
de beide heren.

Het blijkt dat het WK in au
gustus in Frankrijk wordt 
gespeeld. “Daar komen echt 
de beste ‘boulers’ van de 
hele wereld. Vooral uit het 
thuisland maar ook toppers 
uit Thailand en Madagaskar 
spelen daar voor de ereprij
zen”, zegt Milan. Hij zegt er 
wel direct achteraan dat het 
Nederlands Kampioenschap 
Senioren voor hem en zijn 
broer op dit moment de weg 
is om naartoe te werken. Wie 
weet kunnen zij zich ook eens 
meten met de beste spelers 
van de wereld! Namens de 
Zandvoortse Courant van 
harte gefeliciteerd met jullie 
Nederlands Kampioenschap!

zee gezorgd, maar was het 
water lekker troebel en de 
stroming matig en prima te 
bevissen”, aldus een kenner 
van de visclub. In totaal wer
den in de drie uur durende 
wedstrijd 46 botten gevan
gen. Willem Minkman ving 
daarvan de grootste: 34 cm. 
Toen het om 21.30 uur een 
beetje begon te schemeren, 
waagde ook de zeebaars zich 
ook onder de kant en daar
van werden ook nog vijf ge
haakt. Totaal dus 51 vissen 
goed voor 642 cm. 

Met een zeebaars van maar 
liefst 51 cm en een totaal van 
143 cm werd Tom v.d. Horst 
winnaar van de wedstrijd. 
Tweede werd Ron de Jong 
met 116 cm, waaronder een 
zeebaars van 48 cm. en derde 
Paul Mietes met 101 cm vis.

Op zondag 9 juni was 
er voor de leden van de 
Zeevisvereniging Zandvoort 
een dagje ‘beroepsvissen’ op 
de Waddenzee georganiseerd. 
Er werd die dag met een 
sleepnet gevist, netten opge
haald en uiteindelijk nog ge
vist met een hengel. Het sle
pen leverde niets op, slechts 
één bot werd er gevangen. De 
netten hadden meer succes. 
Hierin zaten 6 grote harders, 
waarvan de grootste 70 cm 
was en nog een mooie zee
baars. Met vissen met een 
hengel leverde Tom van de 
Horst twee mooie palingen 
op, waarvan de grootste ruim 
60 cm was. Deze werden na 
het onthaken weer terugge
zet. Een leuk weekend voor de 
leden met aanhang waarbij 
verschillende vangstmetho
den werden uitgeprobeerd.

Maar liefst 512 enthousiaste bridgers verzamelden zich af-
gelopen zaterdag bij De Haven van Zandvoort om vanaf 
daar uit te waaieren naar in totaal 16 strandpaviljoens. 
Daar konden de deelnemers zich de gehele dag uitleven 
op 32 breinbrekende spellen. 
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Dames van ZSC stijgen met stip
naar tweede plaats in ranglijst

Ard Keff succesvol in Assen

Zaalvoetbaltoernooi naar spannend einde

Laatste wedstrijd ging verloren

De softbalsters van ZSC hebben vorige week woensdag de 
tweede plaats op de ranglijst ingenomen. Door op eigen 
veld met 10-9 van Onze Gezellen (OG) 3 te winnen werd 
de medeconcurrent voor de titel verslagen. Alleen DSS 5 
staat, met een wedstrijd minder gespeeld, gelijk met onze 
dorpsgenoten.

Normaal gesproken komt Zandvoorter Ard Keff in actie in de 
BMW E30 cup tijdens raceweekenden voor de DNRT. Afgelo-
pen weekend kreeg hij de gelegenheid om op het circuit van 
Assen in een Dutch Power Pack evenement mee te rijden. 

De dames van ZSC hebben het handbalseizoen afgesloten 
met een verliespartij. Op eigen veld waren zij niet in staat 
om de nummer twee van de ranglijst, de reserves van het 
Purmerendse VIDO, het vuur na aan de schenen te leggen. 
Hoewel de tweede helft heel wat beter voor ZSC verliep, 
was de in de eerste helft opgelopen achterstand te groot 
om nog te kunnen overbruggen. Na het laatste fluitsig-
naal stond er een 10-18 nederlaag op het scorebord.

De thuiswedstrijd werd er 
een met heel veel slagge
weld. Het was een leuke en 
heel sportieve wedstrijd tus
sen twee teams die opnieuw 
zeer aan elkaar gewaagd 
waren. “De eerste wedstrijd 
uit in Haarlem tegen OG 
hadden we nipt met 21 ver
loren en nu winnen we met 
109. Onze 1e honkvrouw, 
Sandra Castien, had het erg 
druk en speelde verdedigend 
een zeer goede wedstrijd. 
Ze pakte de meest vreemde 

Dat gebeurde in de Burando 
Production Open waarvoor 
de Zandvoorter samen met 
andere BMW E30 rijders 
was uitgenodigd om in mee 
te rijden. Overtuigend ging 
het ook. Toch moest Keff zijn 
meerdere erkennen in en
kele wagens uit de Burando 
Production Open. “Vooral de 

De eerste ronde, als er nog een 
schifting is gemaakt, levert al
tijd wel ergens een record op. 
Zo kon het zijn dat het team 
van Sack Time gehakt maakte 
van het team Van Soest & Co, 
een wedstrijd uit poule E. De 
mannen van het kledingbe
drijf in de Kerkstraat waren 
dermate te sterk dat er een 

Zandvoort begon nog niet 
eens zo slecht aan de wed
strijd. De eerste vijf minuten 
gingen de beide ploegen ge
lijk op, maar langzamerhand 
ontplooide zich een wed

ballen en zorgde zo voor de 
nodige nullen”, zei een zeer 
tevreden coach Willy Balk na 
afloop. 

Met name was de 3e inning 
van Zandvoort heel goed. In 
die inning verzamelde ZSC 
maar liefst 6 punten: Laura 
Koning en Maura Renardel 
Lavalette kwamen eerst op 
het 1e honk en vervolgens 
door gestolen honken en een 
doorgeschoten bal binnen. 
Daarna sloeg Martina Balk 

Toerwagendiesels gingen 
hard in de bochten”, aldus de 
meervoudige Zandvoortse 
kampioen uit de BMW E30 
Cup. Keff had weliswaar snel
lere tijden, maar vooral bij 
het naderen van de bochten 
werd hij voorbij gereden. In de 
lange race op zaterdag reed 
onze plaatsgenoot lange tijd 

025 eindstand genoteerd 
kon worden. Volgens de orga
nisatie is dat een absoluut re
cord. Na de eerste ronde moe
ten de mindere teams gaan 
uitmaken wie er kampioen 
wordt van de Hoofdklasse. 
De sterkere teams, en daar 
zijn er dit jaar weer heel veel 
uit Zandvoort bij, spelen om 

strijd die leek op die van een 
week daarvoor: regelmatig 
stonden de lat en de staan
ders een Zandvoorts doel
punt in de weg. Ook verde
digend mocht het allemaal 

softbal

een mooie homerun en ver
volgens kwamen Marcella 
Balk, Wilma Valkestijn en 
haar zus Nieki op de hon
ken. Laatstgenoemde werd 
nog binnen geslagen door 
Sandra Castien en dus wer
den er in 1 inning 6 punten 
op het conto van ZSC bijge
schreven. 

De laatste slagbeurt was ook 
voor ZSC, dat bij aanvang 
nog 89 achterstond. Door 
2 punten aan te tekenen en 
met maar 1 vrouw uit, was 
het direct einde wedstrijd. 
Woensdag 12 juni heeft ZSC 
uit bij medekoploper DSS 
gespeeld. Een verslag van 
die belangrijke wedstrijd 
vindt u volgende week in de 
Zandvoortse Courant.

op de tweede plaats om uit
eindelijk als vierde algemeen 
te finishen. In de andere twee 
races op zondag eindigde hij 
op een achtste en een zeven
de plaats. 

Certainty Team
In de Formido Swift Cup was 
het twee keer raak voor het 
Zandvoortse Certainty team 
van Dillon Koster. Daar wist 
David Verzijlbergen twee 
keer te winnen. In de eer
ste race was het zelfs een 
compleet Certainty podium, 
omdat Alain Mossinkhoff 
en Maurits Sandberg beslag 
legden op plaatsen twee en 
drie. In de tweede race kon al
leen Mossinkhoff in het spoor 
blijven van Verzijlbergen, 
Sandberg werd in de tweede 
race vierde. Dillon Koster en 
zijn crew keerden al met al 
zeer tevreden naar huis terug.

de toernooizege, de eredivisie, 
en om het kampioenschap in 
de 1e divisie.

Na de speelronde van afgelo
pen dinsdag hebben al acht 
Zandvoortse teams zich ge
plaatst voor de kwartfinales, 
daar kunnen na woensdag en 
donderdag nog vier bijkomen. 
De eerste wedstrijden voor 
de kwartfinales beginnen 
vanavond, donderdag 13 juni, 
vanaf 19.30 uur.

De slotavond, zaterdag 22 
juni, begint om 19.30 uur met 
de Bekerfinale, een wedstrijd 
tussen de twee teams die het 
beste uit de sportiviteitkeuze 
komen, gevolgd door de fina
les in de Hoofdklasse, de 1e 
Divisie en de Eredivisie. Het 
volledige schema, de speel
dagen en de begintijden kunt 
u volgen via www.sportcafe
zandvoort.nl. De entree is 
gratis.

wat strakker gezien het feit 
dat Zandvoort al vrij snel drie 
strafworpen tegen kreeg. De 
rust werd bij een stand van 
512 bereikt.

Dat die achterstand onover
brugbaar was bleek al snel in 
de tweede helft. Verdedigend 
deden onze plaatsgenoten 
goed werk, want VIDO kwam 
slechts nog maar sporadisch 
tot scoren, maar de aanval liet 
te wensen over. Zandvoort 
was niet bij machte om in die 
tweede helft meer dan vijf 
doelpunten te maken en dat 
leverde uiteindelijk de 1018 
eindstand op. Zandvoort ein
digde de veldcompetitie als 
vijfde en blijft volgend jaar in 
de 1e klasse B uitkomen.

Scores ZSC: Martina Balk 
en Lucie v.d. Drift ieder 3 en 
Manon van Duin en Laura 
Koning wisten ieder 1 keer 
het net te vinden.

Ard Keff in de achtervolging | Foto: Chris Schotanus

Actie van Stefan Smit

Manon van Duin wordt stevig aangepakt

autosport

zaalvoetbal

handbal

Het 43e zaalvoetbaltoernooi van Sportcafé Zandvoort in de 
Korver Sporthal, waar 24 teams zich voor hadden ingeschre-
ven, gaat naar een spannend einde toe. Deze week wor-
den de laatste wedstrijden van de tweede ronde gespeeld 
waarna de balans kan worden opgemaakt en bekend wordt 
welke teams doorgaan naar de kwartfinales. 
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Tennisclub Zandvoort blijft in de eredivisie

SchoolhandbaltoernooiPresentatie KLM Open 

Afgelopen donderdag moesten de spelers van Tennisclub 
Zandvoort (TCZ) op eigen terrein minimaal tegen Leimoni-
as gelijkspelen om volgend seizoen opnieuw op het hoog-
ste plan in Nederland mee te mogen doen. 

Op de velden van ZSC wordt komende zaterdag door de 
handbalafdeling van de omniclub het traditionele school-
handbaltoernooi georganiseerd. De groepen 8 van de 
Zandvoortse basisscholen zullen dan zowel bij de meisjes, 
als bij de jongens gaan proberen om de kampioen van vo-
rig jaar, de Oranje Nassauschool, te kloppen.

Van 12 tot en met 15 september wordt in Zandvoort het KLM 
Open, het grootste golftoernooi van Nederland, gespeeld. 
Tijdens een druk gezochte persconferentie op de Kennemer 
Golf & Country Club, maakte toernooidirecteur Daan Sloot-
er afgelopen maandag de eerste namen en cijfers bekend.

Leimonias, 20voudige kam
pioen van Nederland, moest 
op tennispark De Glee met 

Het is ieder jaar opnieuw een 
prachtige ‘happening’ om al 
die kinderen fanatiek hand
bal te zien spelen. Wellicht 
nog fanatieker zijn de an
dere leerlingen van de basis

Spelers als Simon Dyson, drie 
maal winnaar van het toer
nooi, Miguel Ángel Jiménez, 
Paul Casey, Álvaro Quirós en 
de jonge Matteo Manassero, 
net 20 jaar en nummer één in 
de Race to Dubai, zullen aan
wezig zijn. De Nederlandse 
vertegenwoordigers zijn 
Joost Luiten en RobertJan 
Derksen. 

Het KLM Open, het meest 
duurzame toernooi van de 
Europese golftours 2012, heeft 
een prijzenpot van 1,8 miljoen 

42 buigen voor Zandvoort en 
zal samen met Dekker Tennis 
volgend jaar een trapje lager 

scholen die hun school wel 
naar de overwinning willen 
schreeuwen. Het toernooi 
begint zaterdag om 10.00 
uur en zal circa 17.00 uur 
weer afgelopen zijn.

euro, waarvan de winnaar 
een bedrag van € 300.00 
mee naar huis mag nemen. 
Tijdens de persconferentie 
kreeg Joost Luiten een taart 
aangeboden omdat hij afge
lopen weekend het Lyoness 
Open in Oostenrijk heeft ge
wonnen. Ook werd bekend 
gemaakt dat Luiten voor drie 
jaar ambassadeur van het 
KLM Open is geworden. 

Alle informatie over het KLM 
Open 2013 is te vinden op 
www.klmopen.nl. 

tennis

schoolhandbalgolf

gaan spelen.

Na de beide damesenkel 
partijen waren de punten 
gedeeld. Olga Savchuk was 
met 64 en 62 te sterk voor 
de Italiaanse Corrina Dentoni 
en Lesley Kerkhove was met 
16, 63 en 16 niet opgewas
sen tegen de Georgische 
Oksana Kalashnikova. De 
herenenkels bleven in 
Zandvoort. Kevin Griekspoor 
won na een desastreus 
verlopen eerste set alsnog 
met 06, 76 (2), 63 van de 
Italiaan Simone Vagnozzi en 
de Belgische ‘Zand voorter’ 
Kris tof Vliegen was veel te 
sterk voor de tweede Italiaan 
van Leimonias, Alberto Brizzi 

Olga Savchuk in actie

Toernooidirecteur Daan Slooter en Joost Luiten met de beker

(63, 62). Het Zandvoortse 
damesdubbel zorgde voor 
de winst in deze wedstrijd. 
Met 63 en 75 werd het 
Haagse duo Dentoni/Eva 
Wacanno aan de kant gezet. 
Dat het herendubbel Michel 
Koning/Vliegen met 26 en 
46 de punten moesten la
ten liggen, was alleen voor 
de statistieken belangrijk. 
Tennisclub Zandvoort hand
haaft zich in de eredivisie van 
de KNLTB!

Lobbelaer, de gedoodverfde 
nieuwe kampioen, maakte 
zondag de favorietenrol waar 
door in de finale, op de banen 
van Leimonias, Amstelpark 
met 31 te verslaan.

adverteerders
Haar
Kroon Mode
Kroon van Diest Makelaardij
La Bonbonnière 
La Fontanella
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
Onel Window Dressings 
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pluspunt
Stichting Classic Concerts
Tand Prothese Zandvoort
The Livingroom
Troupin Natuursteen
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Wapen van Zandvoort
Zandvoorts Museum

Administratiekantoor 
K. Willemse

Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beeldende Kunstenaars 

Zandvoort 
Beter Mobiel
Bloemsierkunst  

Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dirck III Slijterijen
Dorsman Assurantiën
Exprom
Groenestein & Schouten 

Fin. diensten
GroenRijk Velserbroek

2012       2013

Galerij der 
kampioenen 

TENNIS

VOETBAL

VOETBAL

Vlnr: Laia Brinkmann, Kenza Echtaibi, Thijmen Klarenbeek 
en Floris Heinrich zijn kampioen woensdag gemengd 1ste 
klasse t/m 10 jaar. In de voorjaarscompetitie hebben ze 29 
van de 30 wedstrijden gewonnen. Met recht kampioen dus!

E5: Sten Buytenhek, Yongshang van Diepen, Pepijn 
Groenheide, Yoran Kol, Alessandro Laurens, Mick de Leeuw, 
Sam de Leeuw, Justin Seitz (K), Leonard van Tetterode, 
Camiel Zonneveld

D5: Mike Oldenburg (K), Louis de Gier, Mitchel Martina, Rik 
Pennings, Mick Bluijs, Joan Engelsma, Sofian Belkhourf, 
Mick van der Meij, Mitchel Keur
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5 7Actueel Poging Vis Sport
Jonge ondernemers
blazen nieuw
leven in Take 5

Recordpoging
naaktzwemmen
niet gehaald

Haringhappen ook
geslaagd zonder
Hollandse Nieuwe

Oranje Nassau
wint handbal-
toernooi

9e jaargang • week 25
20 juni 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

11 15

Op 26 juni was een proefdag 
voor de markt op 

de Grote Krocht gepland. 
Dit wordt uitgesteld naar september.

Gemeente Zandvoort

De fabriekshal van de voormalige machinefabriek Colpitt, die vorig jaar in afgeslankte 
vorm is verhuisd naar IJmuiden, gaat een tweede leven tegemoet. Op dit moment 
wordt het pand aan de Kamerlingh Onnesstraat, dat onlangs door de Key verkocht is 
aan een Amsterdamse ontwikkelaar, groots aangepakt. 

De Theo Hilbers openlucht vismaaltijd kan een paar keer per seizoen georganiseerd wor-
den. Dat was de mening van veel visliefhebbers die vorige week vrijdag hebben genoten 
van de entourage, de vis en zeker ook van de service van het Wapen van Zandvoort en de 
perfecte bediening die weer in handen was van de leden van folklorevereniging De Wurf.

De totale oppervlakte van 
circa 4500 vierkante meter 
wordt opgedeeld in 12 tot 15 
units, variërend van 150 tot 
630 vierkante meter. Nick 
ten Broeke van Eigenwijs 
Makelaars regelt de zaken 
voor de eigenaar: “Het pand 
wordt zowel van binnen als 
buiten helemaal opgeknapt 
met duurzame materialen. 
Zo is men bezig de buitenge
vel te bekleden met red cedar 
hout en elke unit krijgt een 
eigen hoge toegangsdeur, 
geschikt om met een vracht
wagen naar binnen te kun
nen rijden. De ruimtes zijn 
perfect voor de opslag van 
bijvoorbeeld strandtenten. 
Maar ook voor kleine bedrij
ven is het een ideale plek.” 

Volgens de makelaar is er 
veel belangstelling voor de 
bedrijfsruimtes, die zowel 
te koop als te huur zijn. De 

Of organisator Erwin Hilbers 
vaker zo een maaltijd wil 
organiseren is vraag twee, 
maar deze editie was weer 
prima geregeld. De vis was 
supervers gebakken door 
medewerkers van Jaap 
Kroon en dat ging allemaal 
vliegensvlug. Een maaltijd 

koopprijs ligt zo rond de 
€ 150.000 voor 150 vier
kante meter. Wat opvalt 
als je door het voormalige 
Colpittgebouw loopt is dat 
alles er zo schoon en fris uit
ziet. Het voelt als een nieuw 
gebouw. Er wordt met man 
en macht gewerkt om de 
grote deuren en andere 
noodzakelijke vernieuwin
gen aan te brengen.

De eerste unit is al geleverd 
aan de Zandvoortse onder

binnen de kortste keren voor 
circa 230 personen klaarma
ken doe je niet zo eentwee
drie, maar de goed getrainde 
visbakkers draaiden hun 
hand er niet voor om. Ook 
de medewerking van de le
den van De Wurf was weer 
prijzenswaardig. En natuur

nemer Patrick Berg van vis
handel De Zeemeermin. Hij 
is zijn unit thans aan het 
inrichten. Ook beschikt hij 
over een ruim kantoorge
deelte. “Wanneer ik er in 
ga, weet ik nog niet.” Dat 
hangt volgens Berg af van 
het nieuwe bestemmings
plan dat (nog steeds) in de 
maak is voor dit bedrijven
gebied. Het liefst zou Berg 
zien dat er een mogelijkheid 
komt van wonen en werken 
bij elkaar. “Dat willen veel 
ondernemers graag en het 
verhoogt de veiligheid van 
het gebied.”

Nick ten Broeke is zeer te 
spreken over de voortgang 
van het hele project. “Gezegd 
moet worden dat de ge
meente heel positief staat 
tegenover dit nieuwe pro
ject. Ze verlenen alle mede
werking en zijn enthousiast. 
Het is natuurlijk het eerste 
gebouw dat je ziet als je 
Zandvoort binnenkomt met 
de trein. Een belangrijk visi
tekaartje dus.”

lijk werkte het weer ook ein
delijk een keer mee. De zon 
scheen volop en weliswaar 
stond er wat wind maar op 
het Gasthuisplein was daar 
niet veel van te merken. 

Een mooi evenement voor 
Zandvoort. Jammer dat de ha
ring, die als voorgerecht geser
veerd werd, geen Hollandse 
Nieuwe kon zijn. Maar dat is 
de natuur, die kan zelfs de or
ganisatie van deze geslaagde 
vismaaltijd niet aan.

Tweede leven voor oude fabriekshalOpenlucht vismaaltijd vraagt om meer

Genieten op het Gasthuisplein

Verbouwing
Blauwe Tram

‘Ondertussen heeft 
De Krocht het nog 

nooit zo druk gehad’

De Mannetjes

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

LAATSTE KANS!!!
SEA OPTIEK verloot de 
laatste kaartjes voor 
het ROBBIE WILLIAMS 

concert!
Koop nu een Zonnebril 

en loot mee!
Graag tot ziens bij 

SEA OPTIEK!

Het gebouw krijgt grotendeels een nieuw jasje
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familieberichten

Trees Molenaar-Deutekom
De zeven Zandvoortse vriendinnen, 

Nu helaas nog maar vijf

Uit het oog, nooit uit het hart
Altijd, net als Grada, in ons midden

Fijne laatste reis naar het licht en Jan
Vaarwel

Marlo, Liesbeth, Nelleke, Joke, Grada † en Ellen

Lieve Cees,

Bedankt voor je inzet voor het behoud 
van de geschiedenis van Zandvoort.

Wij wensen de familie heel veel 
sterkte met dit grote verlies.

 
Je collega's van het Zandvoorts Museum

Mijn lieve broer, 
de 10.000e inwoner van Zandvoort

Willem Eeltje Keur

oudste zoon van Jacob Keur 
en Elly Keur-Draaisma

is na een kort ziekbed op 19 juni op 
63 jarige leeftijd overleden.

  Rudy Keur

Tot ons grote verdriet is een van onze mannen

Willem Eeltje Keur

na een felle longontsteking overleden
 

   Ron en Irma de Jong

in memoriam

09-06-1990	 22-06-2011

Jeffrey
Men	zegt	dat	na	de	regen	de	zon	schijnt,

dat	zelfs	het	verdriet	verdwijnt.
Toch	kunnen	de	grootste	krachten,

de	pijn	niet	verzachten.
Want	enkel	wij	kunnen	verstaan,

hoe	het	voelt	zonder	jou	verder	te	gaan.
Lieve	Jeffrey	we	missen	je	ontzettend.

Wij	houden	van	je.
	

Mam,	pap,	zus	en	zusjes	xxx

burgerlijke stand
9 juni - 15 juni 2013 
Geboren:
Bas, zoon van: Paap, Simon Arend en: Kamstra, Erica
Olli, zoon van: Bloem, Hans en: Luijten, Baukje
Gehuwd:
Eefting, Matthias en: Koper, Marielle Aleida
Haring, Johannes en: Vrooland, Martje Alberta
Rigot, Götz Robert en: de Bruijn, Marleen
d’Hont, Gudo en: Super, Angelique
Overleden:
Depenbrock, geb. Koelemeijer, Renata Margaretha, geb. 1949
Oudkerk, Bernardus, geb. 1953
Posthuma, geb. Lindeboom, Klazina Jantina, geb. 1921
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column

…wordt er steeds harder ge
reden in de straten. Soms 
houd ik m’n hart vast als er 
een auto met een noodvaart 
door de Haarlemmerstraat 
rijdt. Eigenlijk is het een 30 
km buurt maar op een enke
ling na houdt niemand zich 
aan deze snelheid. De kinderen 
die alleen op de stoep kunnen 
spelen moeten goed opletten 
als de bal op straat rolt. Maar 
misschien ben ik te bezorgd en 
zie ik beren op de weg.

Een poosje terug vroeg mijn 
dochter mij op welke leeftijd 
zij alleen naar school mocht lo
pen. Haar dochter van 10 wilde 
graag zelfstandig naar school 
maar ze moest dan wel 2 
drukke straten oversteken. Wij 
woonden toen in ‘Plan Noord’ 
en onze schoolgaande kinde
ren staken ook de drukke Van 
Lennepweg over. Samen met 
de andere moeders liepen we 
om beurten met de kinderen 
mee tot aan de drukke straat. 
Ook terug stonden we op het
zelfde punt te wachten. Zo 
losten wij dat op. In mijn kin
derjaren waren er klaarovers. 
Dat waren meestal leerlingen 
van de hoogste klas die in 
lange witte jassen, met zuid
wester en stopbord de kinde
ren lieten oversteken. Ik vond 
het geweldig toen ik eindelijk 
mee mocht helpen. Vooral de 
jas en de andere attributen 
vond ik stoer. Je kreeg van te
voren aanwijzingen zodat je 
wist wat je taak was. In weer 
en wind stond je te blauwbek
ken, pas later snapte ik het doel 
van de zuidwester. Het feno
meen klaarover is er blijkbaar 
niet meer.

Na diverse proefwandelin
gen van en naar school, met 
moeder 100 passen achter 
haar, loopt kleindochter nu 
zelfstandig naar school. Het 
is het begin van het loslaten 
van je kind. Veel later begrijp 
je dat wanneer je ’s nachts op 
je puber ligt te wachten. 
Kennelijk blijft bezorgd
heid door de jaren heen 
hetzelfde. Hoe oud ze 
ook worden. N

el
 K

er
km

an

Volgens mij…

22+23  NK Kite Course Race - Watersportvereniging 
 Zandvoort, aanvang 10.30 uur

23  Concert I Cantatori Allegri - Theater 
 De Krocht,  aanvang 15.00 uur

23  Muziekpaviljoen - Johnny & Sharona, 
 13.30 en 14.30 uur, en om 14.00 uur 
 Johnny and The Gangsters of Love

25-28  Fiets4Daagse - Start Oranje Nassauschool, 
 dagelijks om 18.30-19.00 uur 

28-30  Culinair Zandvoort - Gasthuisplein

29  Brandweer demodag - Raadhuisplein, 
 10.00-16.00 uur

30  Rocky Show Brassband - Live band door 
 het centrum

30  Italia a Zandvoort - Circuit Park Zandvoort

^ juni _ juni a 

Evenementenagenda

haring happen

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
19 juni t/m 26 juni

VOORPREMIERE:
VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 (3D/NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 u. 

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 (3D/NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 u.

THE BIG WEDDING
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI om 19.00 u.

DAGLICHT
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI, om 21.30 u.

FILMCLUB: QUARTET
Met Maggie Smith, Michael Gambon & 
Bill Connolly
WO om 19.30 u. 

VERWACHT:
MONSTERS UNIVERSITY (3D/NL) NED. PREMIERE 10 JULI
DE SMURFEN 2 (3D/NL)  NED. PREMIERE 10 JULI

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Opties voor aanpassen van
Blauwe Tram worden bekeken

Hoewel er 15 punten (!) door de agendacommissie op de 

agenda waren geplaatst, verliep de vergadering van de 

gemeenteraad-Informatie afgelopen woensdag zeer snel. 

Nog voor 23.00 uur was de vergadering afgelopen. Mede 

debet daaraan was de plotselinge afwezigheid van wet-

houder Andor Sandbergen wegens ernstige familieom-

standigheden. 

Zowel de behandeling van de 
voortgangsreportage als de 
benoeming van een nieuw lid 
van de Rekenkamer wierpen 
verrassend weinig vragen 
op. De benoeming van een 
nieuw lid voor de commissie 
Welstand en Monumenten 
was aanleiding voor Gijs de 
Roode (CDA) om aan wet
houder Belinda Göransson te 
vragen of het wel verstandig 
is om een Zandvoorter voor 
te dragen. Volgens haar is 
dat nadrukkelijk besproken 
en ze kon geen bezwaren 
aandragen.

Aanpassen Blauwe Tram
Een zaak die vooral het ver
enigingsleven in Zandvoort 
al een behoorlijke poos be
zighoudt is de indeling en 
het gebruik van de ruimten 
in de Blauwe Tram. Inspreker 
Marijke van Diemen, van 
de bibliotheek, en Jannus 
Daniëls, voorzitter van de 
Zandvoortse Bridgeclub, 
preekten beide voor eigen 
parochie waardoor de poli
tiek uiteindelijk de knoop zal 
moeten doorhakken. Vooral 
de beperkte ruimte voor de 
bridgeclub is een knelpunt, 
net als de bereikbaarheid 
voor senioren van de eerste 
verdieping. De bibliotheek 
beroept zich op het grote 
aantal bezoekers die jaarlijks 
komen en het feit dat indien 
een deel van de bibliotheek 
naar boven verhuist, er extra 
krachten ingehuurd moeten 
worden en daar ontbreekt 
het geld voor. Zij zijn dan ook 
niet voornemens om te gaan 
verhuizen. 

De minimale sanitaire voor
zieningen en de gestegen 

huurprijs zijn ook pijnpun
ten voor de verenigingen. 
Het college heeft vier opties 
uitgewerkt om de indeling 
in het gebouw aan te pas
sen en zet zelf in op optie 
vier: de trap aanpassen 
middels plaatsing van een 
bordes, mogelijk in combi
natie met een verbreding 
van de trap zelf. De exploi
tant van de lounge voorziet 
dan in de beschikbaarheid 
van drank door middel van 
mobiele barmeubels. Uschi 
Rietkerk (PvdA) vroeg of de 
wethouder nog buiten de 
Blauwe Tram heeft geke
ken. Als theater De Krocht 
gerenoveerd wordt, komt er 
één goot multifunctioneel 
gebied.

Parkeerverordening
Astrid van der Veld (GBZ) 
merkte bij de behandeling 
van de Parkeerverordening 
op dat per 1 januari aan
staande een aantal nieuwe 
wijken worden opgenomen 
in het parkeerregime. “Gaan 
we dan wel een periode van 
waarschuwen ingelasten 
zodat er niet teveel boe
tes vallen? Ook hebben wij 
voorgesteld om met blauwe 
zones te gaan werken, dat 
is een goede en goedkope 
manier. Als je dat invoert 
en er niets mee doet, gaat 
dat ten koste van de bewo
ners. Ruud Sandbergen re
ageerde daarop dat in Oud 
Noord een blauwe zone is 
ingesteld ten behoeve van 
een ondernemer. De plek
ken worden nauwelijks 
benut. “Is daarover geëva
lueerd? Kunt u bij benade
ring aangeven hoeveel dat 
gaat kosten?”, vroeg hij de 

wethouder. Göransson 
antwoordde dat het voor 
haar te technisch is. Er zou 
in ieder geval nog niet ge
evalueerd zijn. De overige 
antwoorden komen bij 
Sandbergen vandaan.

Renovatie Oranje 
Nassauschool
Het college stelt € 955.000 
beschikbaar voor de reno
vatie van de Oranje Nas
sauschool. Bruno Bouberg 
Wilson (OPZ) meldde 
wethouder Gert Toonen 
dat het zijn partij, OPZ, 
gewenst lijkt om zicht 
te houden op de verant
woorde besteding. Ook 
De Roode maakt zich zor
gen. “Stel dat er een over
schrijding ontstaat, komt 
dat dan op het conto van 
het schoolbestuur of van 
de gemeente?”, vroeg hij. 
Michel Demmers (GBZ) 
wijst er op dat de gemeen
te in totaal maximaal 2,8 
miljoen euro te investeren 
heeft. “Alleen al naar de 
Oranje Nassauschool gaat 
een derde van dat geld. Wij 
vinden dat onverantwoord. 
Salomo (het schoolbestuur, 
red.) heeft aandelen ter 
waarde van 3 miljoen en 
een zeer fors bedrag als 
reserve. Ze zijn volledig 
uit het lood geslagen”, zei 
de GBZfractievoorzitter. 
Volgens Toonen er is voor 
de gemeente Zandvoort 
geen extra taak toegedicht 
anders dan het leveren van 
het geld. Later werd nog 
meer gevraagd voor de 
renovatie, die de school in 
eigen beheer zal gaan uit
voeren, maar ze zullen het 
met het toegezegde bud
get moeten doen. “Redden 
ze dat niet? Dan zullen ze 
zelf bij moeten passen.” En 
richting Demmers: “In ver
band met een wettelijke 
verplichting moeten wij 
geld ter beschikking stel
len voor deze noodzakelijke 
renovatie, al hebben ze 827 
miljoen in reserve.”

Politiek verslag Raadsvergadering Informatie, d.d. 18 juni 
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WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

WIJ ZIJN vRIJDAgS vAN 9.00 - tOt 21.00 uuR gEOPEND!

t/m 12 jr.

 Daghap:
wegens succes verlengd

Kip saté met kroepkoek, atjar, 
salade en friet 

!! € 7,50 !!
Tel. 023 - 57 175 80

Specialist voor al uw bloemwerken.

Mooie bloemen en planten,
       voor binnen èn buiten.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Maak kennis met 

Tennisclub Zandvoort 
Zomerlidmaatschap € 100,- 

2 maanden onbeperkt tennissen  

in juli en augustus

E-mail: ledenadministratie@tc-zandvoort.nl

www.tc-zandvoort.nl

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:
Een heerlijke Hollandse boterkoek 
volgens authentiek recept 
van mijn opa 
van € 4,95 voor € 3,95

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Kunstgebit stuK?

tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Wij zijn met vakantie van 15 t/m 21 juni!Wij zijn met vakantie van 15 t/m 21 juni!

SISSY'S SALON
Hogeweg 27a

 Zoekt kapper met eigen clientèle

Kom ons team versterken 
en huur een stoel:

Zaterdag t/m dinsdag 

Info: bel Sissy, 06-55543820 

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

juni
01.05
02.05
02.55
03.47

-
-
-
-

09.05
10.07
1 1 . 3 6
12.20
00.25
01.06
01.46
02.36

1 3 . 3 8
1 4 . 3 5
1 5. 26
1 6 . 1 5
04.36
05.19
06.06
06.55

22.05
23.06
23.34
- 
1 3 . 0 5
1 5. 2 9
1 6 .1 6
1 7. 0 2

-
-
-
-

1 7. 0 2
1 7. 5 0
1 8 . 3 7
19.28

waterstanden

20
21
22
23
24
25
26
27

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.

Dungesneden rosbief met mosterddressing
of

Hollandse garnalen cocktail
❖

Gamba’s met koriander, rode 
peper en knoflook

of
Runder entrecote Cafe de Paris

❖

Petit Grand dessert

Voor het verzorgen van uw uitvaart  
in Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend informatiegesprek mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67 - 2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278

Omdat wij u begrijpen
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

er was limonade en wat 
lekkers en je kon je laten 
schminken. Het ouderwetse 
koekhappen was een groot 
succes en zoals verwacht 
trok het springkussen van 
Strandactief ook de nodi
ge aandacht. Stagiair van 
Pluspunt, Sven, heeft de 
kinderen vanaf 14.00 uur 
vermaakt met zijn eigen 
muziek en spelshow. Hier 
vielen wat kleine prijsjes 
mee te winnen en de kinde
ren waren er erg enthousi
ast over. Al met al een leuke 
middag, mede mogelijk ge
maakt door de vele vrijwil
ligers.

Verwendag voor  
(ex)kankerpatiënten 
De alweer derde verwendag 
voor (ex)kankerpatiënten 
bij OOK Zandvoort afgelo
pen vrijdag was weer een 
enorm succes. In de och
tend was er ontvangst met 
koffie en wat lekkers en tus
sen de middag een heerlijke 
lunch, gesponsord door de 
Rabobank. De 34 deelne
mers konden door de dag 
heen kiezen uit de verschil
lende workshops: gezichts
behandeling, massage van 
handen, schilderen, healing 
touch, boetseren, digitale 
fotobewerking, massage 
van rug en schouders, er 
waren twee nagelstylistes 
en een pedicure. Uiteraard 
was er tussen de bedrijven 
door genoeg tijd om even 
gezellig met elkaar van ge
dachten te wisselen onder 
het genot van een kopje kof
fie. Alle gasten genoten dan 
ook volop van deze heerlijke 
dag. Naast de inzet van de 
vrijwilligers van Pluspunt 
werkten ook alle docenten 
weer belangeloos mee aan 
deze topdag. De eerstvol
gende bijeenkomst van de 
lotgenotengroep voor (ex)
kankerpatiënten, de Toon 
Hermansgroep, is op vrij
dag 13 september bij OOK 
Zandvoort.

Warm welkom 
voor bruidspaar 

Activiteitenbegeleider van 
het Huis in de Duinen, Gudo 
d’Hont, bezocht vrijdag met 
zijn bruid Angelique, zijn 
werkplek. Het bruidspaar 
werd door medewerkers via 
de rode loper verwelkomd 
waarna hen in het restau
rant door verschillende be
woners en collega’s warme 
woorden werden toege
sproken. De grote zaal in 
Huis in de Duinen was vrij
dag rond 13.00 uur bomvol 
met bewoners die graag 
wilden kennismaken met 
de bruid van Gudo. Daarom 
had hij afgesproken om ge
woon even langs te komen 
om zijn bruid voor te stel
len. Beiden genoten van 
de vele aardige en lovende 
woorden. Een korte maar 
bijzonder leuke kennisma
king waarna het bruidspaar 
met spoed vertrok naar het 
Zandvoortse raadhuis voor 
het officiële gedeelte. 

Proef met week-
markt uitgesteld
Op verzoek van de marktor
ganisatie is de gemeente op 
zoek naar een nieuwe loca
tie en daarom zou, bij wijze 
van proef, komende woens
dag de markt eenmalig op 
de Grote Krocht en een 
deel van het Raadhuisplein 
worden opgebouwd. Echter 
maandag werd bekend dat 
de proefopstelling is uitge
steld tot september. Als de 
proef goed verloopt, is het 
de bedoeling dat de markt 
begin volgend jaar defini
tief naar de Grote Krocht 
verhuist. De ondernemers 

Elk jaar rond deze tijd is er een explosie van kleine witte  
bloesemblaadjes die neerdwarrelen en door de wind bij  
elkaar worden geblazen. Net als in de herfst- als de bladeren 
vallen- gaat de gemeente ook nu, in gelijke tred met bewo-
ners, aan de slag om de boel van de weg te halen. Over twee 
weken is er niets meer van te zien………..!
Bijeengeveegde bloesemblaadjes mogen zonder probleem 
in de groenbak. 
Samen houden we op deze manier ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? 
en iepenbloesem

aldaar hebben al laten we
ten hun collega’s van de 
ambulante handel met open 
armen te zullen ontvangen.

Brandweer eert 
omgekomen collega’s
De Zandvoortse brandweer 
heeft afgelopen zaterdag 
deelgenomen aan het pos
tuum eren van collega’s die 
na 5 mei 1945 in hun strijd 
tegen de vlammen zijn om
gekomen. Voor zover bekend 
zijn dat er 90. Sinds vorig 
jaar wordt het een traditie 
om op de derde zaterdag 
in juni twee stralen water 
uit lage druk te spuiten en 
een paar minuten elkaar te 
laten kruizen, hetgeen het 
Ereteken van de brandweer 
is. Landelijk worden alle 
brandweermannen die in 
hun werk voor de samen
leving het leven hebben 
gelaten op deze manier ge
eerd. In een groot deel van 
Nederland werd om 11.30 
uur het Ereteken Nationaal 
Brandweermonument uit
gevoerd. 

Buitenspeeldag 2013

De Buitenspeeldag afgelo
pen woensdag was een beet
je aan de frisse kant, met af 
en toe een kort buitje, maar 
dat mocht de pret niet druk
ken. De kinderen hebben zich 
weer erg goed vermaakt. De 
buitenspeeldag was op
nieuw georganiseerd door 
Stichting Pluspunt maar 
de locatie was dit maal de 
speelplaatsen van scholen
gebouw de Golf aan de Jac. 
P. Thijsseweg. Spijkerpoepen, 
hoepelen en sponzen gooien, 

Gemeente Zandvoort

Nieuw: Beachclub N°5

Grond vakantiebunkers

Jordy: “De eigenaar van een 
ander jaarrondpaviljoen, 
waar ik al wat stranderva
ring heb opgedaan, wees 
ons erop dat Take Five te 
koop stond. Dat was al in de
cember vorig jaar, maar onze 

In het verhaal in de Zand
voortse Courant van vorige 
week over de vakantiebun
kers die te koop staan in het 
Kostverlorenpark , stond ver
meld dat bij de bunker 500 
vierkante meter grond zit, 
maar dat dit geen eigendom 
is. Dit klopt niet. De grond 
van 500 m2 is wel bij de koop 
van de bunkers inbegrepen. 

ters.” De beide partners, die 
sinds een paar dagen ook 
in Zandvoort wonen, gaan 
er volop tegenaan. “We zul
len een andere koers gaan 
varen”, zegt Aagtje die even 
tijd heeft gevonden om bij 
te schuiven, “als ik ga eten 
op het strand, wil ik eten 
wat ik ook eet als ik zelf uit 
ga. Geen liflafjes of zo, nee 
een eerlijke biefstuk of een 
mooi stuk vis, daar gaan wij 
voor en dat willen wij ook 
uitstralen.” Op de nieuwe 
menukaart staan dan ook 
een biefstuk, een lekker 
portie saté en dat soort za
ken. Ook aan de lunch en 
het ontbijt wordt de nodige 
aandacht geschonken. 

Op het vlak van feesten en 
partijen hebben ze ook al 
hun strepen verdiend. “Dat 
kwam in Naarden regelma
tig voor en die draaiboeken 
hebben we natuurlijk”, klinkt 
het uit de mond van Jordy. 
“Er zit hier zoveel potentie 
in dat we het gewoonweg 
moesten gaan doen”, sluit 
Aagtje af.

boekhouder gaf ons geen 
toestemming om te gaan 
onderhandelen. Toen hij dat 
een paar weken geleden wel 
deed, was het snel gebeurd 
en werden we van de ene op 
de andere dag strandpach

De nieuwe eigenaren Aagtje Docter & Jordy de Vos

Ze hebben er overduidelijk zin in, de nieuwe exploitan-
ten van Beachclub N°5, voorheen Take Five. Aagtje Docter  
en Jordy de Vos, beiden pas 31 jaar oud, komen vanuit 
een goedlopend pannenkoekenhuis in Naarden, dat zij 
5 jaar hebben geëxploiteerd, naar de Noordzeekust bij  
Zandvoort. Ze willen het roer bij Beachclub N°5 helemaal 
omgooien.
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Welkomst aanbieding:

Gratis fles Prosecco bij een 
diner vanaf 4 personen!

Geldig in de maand juli 2013

Bon uitknippen en meenemen 

Graag bij reservering aangeven

Tel: 023-5716119

Beachclub Take Five
is vernieuwd! Vanaf 
1 juli zal deze 
prachtige strandtent 
Beachclub N05 
genoemd worden. U 
bent allen van harte 
welkom! 

www.beachclub5.nl

Op zOek naar uw dOelgrOep?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 
(Letty van den Brand)

Volg ons nu ook op facebook!
 

http://www.facebook.com/Dorsmanassurantien

DOrSMan.nL OF 023-5714534

Geniet, maar drink met mate. 

ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 24 juni 2013, zolang de voorraad strekt. WWW.DIRCKIII.NL

IJSTHEE
CITROEN 

COLA OF SINAS 

SINAASAPPELSAP 

   451,5 LITER

   37

1,5 LITER

1,5 LITER

1.09

ELDERS 7,49 

4.99
ELDERS 15,27

 10.-
STEL ZELF 

SAMEN

3 FLESSEN
ELDERS 7,50

 5.-
2 FLESSEN

BBQTIP! ELDERS 6,99

 4.99

NATURAL COOL 
MINERAALWATER 

   1.-1,5 LITER
3 FLESSEN

VERGELIJKBARE 
PRIJS 12,49

 9.49

HELE LITER
ELDERS 13,49

 9.99
HELE LITER

FR
AN

KR
IJK

ZU
ID

-A
FR

IK
A

ELDERS 17,99

 12.99
OP = OP

DAT SCHEELT5.00!!

ursus
rode vodka
HELE LITER

ENERGYDRINK
BLIK

   2725 CL

COLA OF SINAS 

NU  INLADEN
DISCOUNTPRIJZEN!

NIEUW!

ELDERS 6,99

 3.49
6 FLESSEN

Geslaagd voor het examen? Gefeliciteerd, dat moet gevierd worden! Wij 
hebben alle dranken in huis die nodig zijn om een goed en voordelig feestje te 
bouwen. De beste feestwijnen, feestbubbels en de lekkerste likeuren voor de 
perfecte mix. Ook de keuze in bier, fris, sap en water is enorm. En dat allemaal 
voor de scherpste prijzen! Inladen voor een feestje doet u bij Dirck III!

Geslaagd voor het examen? Gefeliciteerd, dat moet gevierd worden! Wij 

ALLES VOOR EEN GESLAAGD FEEST!

ELDERS 1,77

 1.-
OP = OP

3 FLESSEN

ELDERS 2,19

 1.29
OP = OP

HELE LITER

ELDERS 7,38

 4.99
OP = OP

12 BLIKKEN

PROSECCO, 
CHENIN BLANC OF 
SAUVIGNON BLANC

CHARDONNAY
Vielles Vignes 
Mâcon-Villages

KAAPSE HOF
Rosé, wit of rood

LONDON FRISDRANK
Lemon Dry of Tonic
75 cl

HAPPY PEOPLE JUICE COCKTAIL
Mojito, Cosmopolitan of Piña Colada

Zonder alcohol!

Een frisse, fruitige 
Bourgognetopper 
die u niet mag 
missen! Met dezelfde 
verbluffende kwaliteit 
als de Chablis die 
ook uit deze streek 
komt, maar dan voor 
een veel scherpere 
prijs! Verrukkelijk in 
de zomerzon. Haal ‘m 
snel in huis!

WARSTEINER RADLER
Verfrissend bier met citroensmaak
6 x 33 cl

Dit zomerbiertje bevat al het 
goede van Warsteinerbier en 
puur citroensap. Een verfris-
sende dorstlesser met slechts 
2,5% alcohol en 100% 
feestgarantie! Koop ‘m nu!

BAVARIA PREMIUM 
PILSENER
12 x 33 cl
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ZorgContact verder als 
Amie Ouderenzorg

Een natuurgebied van 7.000 hectare gaat ontstaan

ZorgContact, zorgaanbieder in de gemeenten Zandvoort 
en Bloemendaal, heeft een nieuwe naam: Amie Ouderen-
zorg. Afgelopen maandag werd de vlag met de nieuwe 
naam feestelijk gehesen in woonzorgcentrum A.G. Bodaan.

“De nieuwe naam Amie 
Ouderenzorg markeert het 
begin van een nieuwe koers 
waarbij de onafhankelijk
heid en het eigen dagritme 
van cliënten nog meer cen
traal zullen komen te staan 
in onze zorg en dienstver
lening", zo maakte de orga
nisatie bekend. Amie biedt 
ouderen zorg en ondersteu

Een van die natuurbrug
gen, Zandpoort, wordt als 
eerste aan het einde van dit 
jaar in gebruik genomen. 
Vervolgens gaat de provincie 
NoordHolland aan de slag 

Spoorbrug
De brug over het spoor is 
relatief de makkelijkste om 
te bouwen. “De landhoof
den, de fundering waar de 
liggers op geplaats wor
den, hebben we in feite al. 
Daarvoor wordt het hoge 
duin dat daar aan weers
kanten van de spoorbaan 
ligt voor gebruikt”, vertelt 
een vertegenwoordiger 
van ProRail. Natuurlijk is 
het niet zo gemakkelijk als 
het lijkt. Er doemen een 
aantal problemen op waar 
nog niet over besloten is. 
Zo is het de vraag hoe we 
de bouwmaterialen en de 
zware kranen die nodig zijn 
om de brug te bouwen, op 
de plaats van bestem
ming kunnen krijgen zon
der de NSdienstregeling 
te verstoren. Ook zal het 
Visserspad ter plekke om
gelegd moeten worden. 
“Maar we komen er echt 
wel uit. De bouw staat in 
ieder geval gepland voor 
2016. Voor de brug is circa 
drie miljoen euro nodig”, 
meldt hij.

ning in de thuissituatie of 
in een van de woonzorgcen
tra Huis in de Duinen, A.G. 
Bodaan en Meerleven.
 
Een feestelijk gebeuren 
waarbij de vele belang
stellende bewoners met 
het oplaten van Amie
luchtballonnen de nieuwe 
naam definitief maakten.
 

met een ecoduct over de 
Zeeweg in Bloemendaal en 
als laatste wordt door ProRail 
een ecoduct over het spoor 
gerealiseerd, op het hoogste 
punt van/bij het Visserspad.

Zeeweg
Bij de brug over de Zeeweg 
zijn heel andere, specifieke 
problemen, zoals de lengte 
van de overkapping en het 
aantal rijbanen en voetpaden 
die ter plekke liggen. Deze 
brug, kosten circa 5,5 miljoen 
euro, is gesitueerd vanaf het 
Wed en komt aan de oost
kant van de Erebegraafplaats 
weer het duin in. “Daar zijn 
vier rijbanen voor het ge
motoriseerd verkeer en aan 
beide zijden een fietspad en 
een voetpad. En dan praten 
we ook nog eens over een be
hoorlijk brede middenberm.”, 
vertelt de projectleider van 
de provincie. Er zullen dan 
waarschijnlijk een aantal 
‘tunnels’ ontstaan: twee voor 
het gemotoriseerde verkeer 
en aan iedere kant een voor 
fiets en voetpad. Deze brug 
is een project van de ge
meente Bloemendaal, PWN, 
Staatsbosbeheer, NPZK en de 
provincie, die eigenaar van 
de brug wordt. De bouw zal 
waarschijnlijk in 2015 starten 
en samenvallen met groot 
onderhoud van de Zeeweg. 

De nieuwe naam werd feestelijk onthuld

Met de realisatie van drie natuurbruggen in de buurt van 
Zandvoort zal op korte termijn een aaneengesloten na-
tuurgebied van 7.000 hectare ontstaan tussen Noordwijk 
en IJmuiden. Een uniek gebied in de wereld: zo ontstaat 
het grootse ‘grijze’ duin ter wereld. Deze natuurbruggen 
worden mede door Europese subsidies gerealiseerd.

AAN DE BEWONERS VAN ZANDVOORT

Hierbij nodigt het bestuur van de  
Kennemer Golf & Country Club de permanent in 

Zandvoort wonende golfers uit om deel te nemen op

mAANDAg 22 jUli 2013 
AAN hET 13e “ZANDVOORT OpEN”

De wedstrijdvorm is 18 holes Stableford  
met een shotgun om 11.00 uur.

Op vertoon van een geldig (2013) handicapbewijs  
van de NGF, met een max. exact handicap van 30.0,  

kan van 1 t/m 5 juli aanstaande een  
deelnameformulier worden afgehaald en  

ingeleverd bij de caddiemaster van  
de Kennemer Golf & C.C. (tel. 023-5718456).

Indien er meer dan 96 aanmeldingen zijn,  
zal er geloot worden voor deelname.  
De ingelote deelnemers krijgen in de  

week van 15 juli een bevestiging van deelname  
en nadere informatie over de wedstrijd. 

Weer

Temperatuur

Max 21 17 16 16

Min 14 14 13 13

Zon 60% 30% 30% 40%

Neerslag 85% 70% 70% 80%  

Wind nw. 5 nw. 5 wnw. 4-5 nw. 4

Koelte en wisselvalligheid 
snel terug 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Een duidelijk kenmerk van 
zo’n normale Hollandse 
zomer is ook de soms zeer 
snelle opgang van de tem
peratuur. Dezer dagen heb
ben we daarvan een ultiem 
schoolvoorbeeld kunnen 
zien.

Was het afgelopen zaterdag 
overdag nog uiterst kil met 
een graad of 78 voor het ge
voel op de Waddeneilanden, 
gisteren (woensdag) voelde 
het buitenshuis in Zuid
Kennemerland op sommige 
stekken aan als bijna 35 gra
den. Een ongekende thermi
sche overgang dus ineens.

Een zeldzaam hete portie 
NoordAfrikaanse lucht 
vond ruimte om zich scherp 
noordwaarts uit te breiden 
en op woensdagmiddag za
ten we midden in deze zeer 
warme luchtbel met ook bij 
ons vlak uit zee even een 
tropische sfeer. Op woens
dagavond bleef het nog 
zeer lang erg warm in en 
rond Zandvoort met tot na
bij middernacht een tempe
ratuur in de buurt van de 23 
graden. 

De soms zeer lokale on
weersbuien maakten vooral 

richting donderdagochtend 
een einde aan de minihitte
golf. Vooral donderdagmid
dag stroomt de vertrouwde 
koele lucht alweer binnen 
en de dagen daarna staan 
we gewoon weer met beide 
benen op de grond met een 
graad of 17 op de thermo
meter in de middag. 

De wisselvalligheid neemt 
ook weer toe dan en de 
normale Hollandse zomer 
is dan gewoon weer hele
maal terug. Relatief weinig 
zon is er in het weekend en 
periodiek valt er regen of ko
men er enkele buien.

Zicht op echt stabiel zomer
weer is er niet voor begin 
juli en zelfs dan is het uiter
aard niet zeker of de hoog
zomer nu eindelijk eens een 
keer puik weer wil gaan op
leveren. De afgelopen jaren 
waren de maanden juli en 
augustus niet bepaald zo
mers te noemen vanwege 
die vele buienperikelen.

Meer (achtergrond) info 
over het zomerweer is te 
vernemen via de website 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

Gewone Hollandse zomers worden doorgaans geken-
merkt door langdurige wisselvallige perioden waarbij 
het af en toe regent of tot enkele buien komt. Tussen-
door zijn natuurlijk ook altijd de betere dagdelen (die 
nooit heel lang duren) aan te geven met flink wat zon 
en aangename temperaturen.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Te huur: 7 pers. chalet 

op het eiland van Maurik. 
(Betuwe) 

All in prijs al vanaf 
€ 495 p.wk. 

Voor info: marcelhorneman @
gmail.com

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie 
straatwerk. 

0235353591 of 
0622209568

.........................................................
Voor een pedicure  

behandeling waarin u de 
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is in 

het verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroei
de nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hotstone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Provoet lid. 

16 jaar ervaring. 
Tel. 0646098919. 

www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
0653498304 

www.trade-ard.nl

PC-problemen? 
Rep-it 

lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) 
netwerk of advies 

bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 0644 696 001.  

www.repit.nl 
Met garantie.

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken 

+ nagels knippen 
+ eelt verwijderen 

+ evt. likdoorns weghalen 
+ creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info: 5734944 of 

0650203097
.........................................................

Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten 

binnen en bui
ten Zandvoort.

Speciaal tarief Schiphol  
voor bus en 

personen vervoer 
Vanaf € 42,50 

tel. 0238885588

Nieuwe Zon&Beauty 
studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty 
studio. 

Oosterduinweg 1 Haarlem, 
tel. 0235476101

 www.sunergy.info
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
Tel. 0641074141
www.stucadoor

specialisten.nl
.........................................................

One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem: 

nagelstudio,  
opleiding tot nagelstyliste,  

groothandel
 in nagel producten 
en div. workshops.
Tel. 0235245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Garage te huur
De Ruyterstraat

€ 125, per maand
0653256274

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.0235311330

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

0235713919 of 0653231754
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
1017 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

0653693409
.........................................................

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang,

 wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 0652461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,

Zandvoort 
Lid van Pro Voet 

(*vergoed door zorg
verzekering) 

.........................................................
Klussen-Renovatie-Bouw 

P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen in 

en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,  
timmerwerk, badkamers 

en keukens. Kunststof 
kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit!  
Ook voor schoonmaakwerk 

 voor bij u thuis.
Tel. 0644875212 

.........................................................
Alle kinderen 

van Zandvoort 
(plus papa's en mama's) 

zijn welkom  
a.s. zaterdag 22 juni 

op het  
zomerfeest van 

Pippeloentje en Pluk. 
Doe mee met  

de sprookjes in het  
Kostverloren/

Sprookjespark!  
Van 14.0017.00 uur, 

Burg. Nawijnlaan
.........................................................

Te Huur De Schelp
Voor langere termijn 

Gemeub. appartement
Geen huisdieren. 
€ 625, excl. GLW
Tel. 0235719653

.........................................................
Te koop: 

éénpersoons opklapbed 
compleet. € 75,. 

Tel. 5716272

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15, 
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.

schroten 13x90 mm 
€ 2.60/m

lengtes van 2.10 tot 5.40 m. 
andere artikelen 

op bestelling
geopend za 12.0017.00 u en
op afspraak, ook ’s avonds. 

uitsluitend á contant, 
geen pin

AANBIEDING: 15% 
KORTING op

bovenstaande t/m 
29 juni a.s.

Joost van Diepen tel. 
0629091069

.........................................................
Zat. 22 juni 

vanaf 12.00 uur 
GARAGEVERKOOP 
in Keesomstraat 25, 
flat de Meeuw, met  

allerhande huishoudelijke 
apparatuur, nieuwe en 
gebruikte kleding, etc. 

 Info: 5716511
.........................................................

Uw houten vloer 
als nieuw! 

Schuren of polijsten. 
Olie, lak of was. 

stofvrij. 
0647871669

.........................................................
Dinsdag 25 juni,  
19.30 22.00 uur,  

presentatie:  
Workshop voeding 

en uitleg over  
Aloë Vera producten.  
Annette ter Heijden, 

Keesomstraat 51.  
Welkom v.a. 19.00 uur,  

gratis entree.  
Liefst reserv.: 5716511.  

Zie ook:  
www.gezondheidaanzee.nl

Groot assortiment
zomerplanten 

en vaste planten

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum
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Recordpoging naaktzwemmen 
voor mensen met haarziekte

Initiatiefnemer was Mat
thijs Lohuis, die zelf aan de 
haarziekte Alopecia Areata 
Totalis lijdt. Hij is van top 
tot teen kaal, tot aan zijn 
wenkbrauwen aan toe. Het 
idee is ontstaan in de kroeg, 
waar zoveel (goede) ideeën 
worden geboren. Vrienden 
van Matthijs, een groep 

dat record te gaan breken. 
Alles was tot in de puntjes 
geregeld; de Zandvoortse 
Reddingsbrigade was aan
wezig om de veiligheid van 
de duikers in de gaten te 
houden. Dat werd vanuit 
de lucht gedaan door een 
minihelikopter en er was 
een afgevaardigde van de 
Sportraad Zandvoort aan
wezig om te controleren of 
er goed zou worden geteld.

Maar helaas! Ondanks dit 
alles en ondanks het goede 
weer en de steun van le
den van de Neder landse 
Federatie van Naturisten
verenigingen, is de recordpo
ging mislukt. Er waren niet 
meer dan 200 enthousias
telingen op komen dagen. 
Volgens de organisatie bleek 
het moeilijk om studenten 
uit de kleren te krijgen. “Ze 
zijn, zo bleek ons tijdens de 
voorbereiding, nogal preuts”, 
werd als reden opgegeven. 

Amsterdamse studenten, 
vonden het een leuk plan 
om zoveel mogelijk mensen 
bij elkaar te krijgen om geza
menlijk naakt de Noordzee 
in te duiken. Daaraan gekop
peld werd de recordpoging 
skinnydippen, die stond 
op 413 naaktduikers. Doel 
was nu om in Zandvoort 

Vol overtuiging de koude zee in

Zandvoort kende vorige week vrijdag de Nederlandse pri-
meur van ‘skinnydippen’ ofwel naaktzwemmen met z’n 
allen. Dat gebeurde op het naaktstrand ter hoogte van 
strandpaviljoen Paal 69. Deze blootmanifestatie had als 
doel geld in te zamelen voor de Haarstichting, die zich in-
zet voor mensen met een haarziekte.

Gemeente Zandvoort

Informatiebijeenkomst over concept plan Badhuisplein 

Er wordt door de projectontwikkelaars KondorWessels Vastgoed en Nieuwenhuis 
Planontwikkeling (gezamenlijk ‘Venster aan Zee’) en de gemeente Zandvoort hard 
gewerkt aan de toekomstige invulling van het Badhuisplein. De eerste stap hiervoor 
is een stedenbouwkundig plan, waaraan op dit moment wordt gewerkt. Graag  
delen wij met u, als bewoners en ondernemers van Zandvoort, nu al een tussenstand 
van de werkzaamheden. Daarom organiseren wij op maandag 1 juli een openbare 
informatiebijeenkomst waarin het concept plan ‘Badhuisplein’ gepresenteerd wordt. 
Tijdens de bijeenkomst krijgt u met name informatie over het concept van het  
stedenbouwkundig ontwerp, de fasering van het ontwerp en de planning.
Architect Roeleveld Sikkes zal het concept ontwerp tijdens een presentatie toelichten. 
Deze zal maximaal een uur duren. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Burgemeester en wethouder zullen ook aanwezig zijn.

Datum:   1 juli 2013
Tijd:   20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Locatie:   strandpaviljoen De haven van Zandvoort
Adres:   strandafgang Paulus Loot 9 in Zandvoort

Meer informatie
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze aankondiging, dan kunt u contact 
opnemen met M. Martens van KondorWessels Vastgoed via het telefoonnummer 
0208511850.
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Yes! 
Het “1e Zandvoorts Mini Golf Kampioenschap”

is een feit:
Wanneer:  zaterdag 13 juli 2013
Waar: @ Center Parcs Park Zandvoort
 Bij mooi weer op de outdoor minigolfbaan, bij (heel) 

slecht weer spelen we indoor.
Voor wie: klassement 1, Zandvoortse jeugd tot 16 jaar 

Klassement 2, alle Zandvoorters ouder dan 16 jaar  
(kinderen kunnen evt. met hun ouders meespelen.)

En verder: Je kunt gebruik maken van de putters en ballen van Center Parcs, of je eigen  
materiaal meenemen. 

 Aansluitend aan het kampioenschap is er een gezellige “Zandvoort borrel” en 
organiseren we een heerlijke BBQ waar je je voor in kan schrijven.

Ben jij de beste Zandvoortse minigolfer?
Of Zandvoortse golfer die het beste putten kan?

Schrijf je dan in vóór vrijdag 5 juli 2013 via onderstaande bon en doe mee! 
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per persoon, incl. een welkomstdrankje.

YES! Ik doe mee met het “1e Zandvoorts Mini Golf Kampioenschap”
En maak daarmee op 13 juli kans op mooie prijzen!

Naam: .......................................................................................................................................................  

Adres: .......................................................................................................................................................  

Telefoonnummer:............................................................................................................................

Geboortedatum:  .............................................................................................................................

E-mailadres:  .......................................................................................................................................

Gebruik putter / eigen bal:  ja / nee

Ik neem wel / niet deel aan de BBQ met  …  volwassenen en  ...  kinderen voor slechts € 14,95 per 
volwassene en € 8,95 p.p. voor kinderen van 2 tot 12 jaar oud. Je kan op de dag zelf betalen.

Je kunt deze bon met gepast inschrijfgeld inleveren bij de Park- of hotelreceptie van Center Parcs. Bij de recepties zijn 
ook inschrijfformulieren te verkrijgen. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met: 023-574 1124 

 

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Gezocht voor nieuw te openen 
restaurant in Zandvoort

Personeel in de keuken 
en in de bediening

Ben je tussen de 18 en 28 jaar, ben je spontaan, 
zie je er goed uit en ben je klantvriendelijk?

Ben je bereid het echte horecavak te leren, 
beter dan de horeca vakschool?

Kom dan langs bij Flamingo
Boulevard P. Loot 19, Zandvoort
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Prachtig klassiek pianoconcert

Nog twee keer Oomstee Jazz

Art Zandvoort trekt veel bezoekers

Veel geld voor KiKa na Haringhappen

Zondag gaven Wilma Broere en Herman Rouw, die al meer 
dan 25 jaar samenwerken en fantastisch op elkaar zijn in-
gespeeld, in de zeer matig bezochte Protestantse Kerk een 
heel mooi quatre-mains pianoconcert. De beide musici 
hadden beslist beter verdiend en de wegblijvers hebben 
een geweldig concert gemist. 

Komende week kunnen jazzliefhebber nog twee keer hun 
hart ophalen in café Oomstee. Op vrijdag 21 en zondag 23 
juni komen twee jazzformaties afscheid nemen van uit-
bater Ton Ariesen, die in Theo en Sandra Keur opvolging 
heeft gevonden voor zijn café. Zij zullen vanaf 1 juli de 
scepter zwaaien.

Afgelopen zaterdag en zondag organiseerde de vereni-
ging Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) voor het 
allereerst de zomerexpositie ‘Art Zandvoort’ in theaterge-
bouw De Krocht. 18 enthousiaste en gerenommeerde kun-
stenaars uit Zandvoort en omgeving lieten hun nieuwste 
werken zien. Vooral zondag was de belangstelling groot.

De eerste keer Haringhappen in het nieuwe jaarrondpa-
viljoen van Thalassa, werd ook nu weer gehouden in het 
kader van KiKa, Kinderen Kankervrij. Het evenement heeft 
veel geld opgeleverd, Anita en Huig Molenaar kunnen  
€ 3.750 overmaken naar het goede doel. Dat geld is bij-
eengebracht door middel van de entreekaarten, de over-
tip van de medewerkers en de familie Molenaar zelf heeft 
er een mooi rond bedrag van gemaakt.

Geopend werd met de Fuga 
in g, kleine terts KV 401 van 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(17561791). Een fuga (van het 
Latijnse woord ‘fugere’ wat 
vluchten betekent) is een 
muziekvorm, waarin meer
stemmigheid en gevarieerde 
herhaling een hoofdrol spe
len en vooral dankzij J.S. Bach 
bekend is geworden. Hierna 
volgde de Fantasie in f kl.t. 
op 103 van Franz Schubert 
(17971828), een prachtig 
stuk, waarin duidelijk drama 
versus tederheid naar voren 
kwam. Herman Rouw gaf 
tussendoor steeds een hel

Zangeres Iris Geitel komt 
op vrijdag 21 juni naar 
Oomstee en heeft een bij
zondere groep muzikanten 
van naam om zich heen 
gevormd die deze avond 
een bijzonder cachet zul
len geven. Zij heeft zich een 
groot repertoire dixieland, 
blues en standards uit het 
American Songbook eigen 

Een bijzondere bijeenkomst 
was deze allereerste zomer
expositie zeker. Met als doel 
het verspreiden van kunst 

Dat er vorig jaar vanwege 
de bouw van het nieuwe 
paviljoen geen haringhap
pen was, werd nu dubbel en 
dwars goed gemaakt. Door 
de harde wind speelde alles 
zich binnen af, maar dat was 
verder geen enkele belem
mering. Naar schatting wa
ren meer dan 350 mensen op 
het traditionele haringfeest 
afgekomen. 

dere uiteenzetting over de te 
spelen stukken, onder meer 
over de Franse componist 
Francis Poulenc (18991963) 
die de spannende ‘Sonata for 
Piano Four Hands’ schreef in 
1918, waarin hij de heksenke
tel in Parijs ten tonele voer
de in de vrij heftige Prelude, 
gevolgd door Rustique een 
quasi onschuldig kinderlied 
en de finale, dat weer terug 
grijpt op het begin.

Na de pauze werd een zeer 
vrolijke sfeer gecreëerd door 
twee Slavische dansen (opus 
6 en 7) van Antonin Dvorak 

gemaakt en staat borg voor 
een gedegen en geheel ei
gentijdse benadering van de 
mainstream jazz. Ze wordt 
begeleid door saxofonist 
Clous van Mechelen, Nick 
van den Bos (klavier), Eric 
Heijnsdijk (contrabas) en 
Menno Veenendaal (drums). 
Het concert begint op 21.00 
uur en de toegang is gratis.

en het stimuleren van de 
kunstzin in Zandvoort en de 
regio ZuidKennemerland 
kwamen de getoonde kunst

Omdat de nieuwe haring za
terdag nog niet binnen was 
moesten ze het doen met 
de ‘oude’ haring, maar die 
smaakt gelukkig nog steeds 
opperbest. 

Zoals je van hem verwacht 
had Huig sr. er weer eens een 
verrassende twist aan gege
ven. De aanwezigen konden 
voor € 1 proberen het gewicht 

(18411904), gevolgd door 
stukken van de vaak depres
sieve Serge Rachmaninoff, 
(18731943) die van een heel 
ander, veel zwaarder en meer 
ingetogen kaliber waren. Uit 
‘Six Pieces, opus 11’ vertolk
ten Broere en Rouw ‘Russian 
Theme’, ‘Waltz’ dat van veel 
opgewektere aard was en 
het mooie Scherzo. 

Als slot was gekozen voor 
een aantal stukken van 
Maurice Ravel (18751937), 
die gebaseerd waren op de 
sprookjes van Moeder de 
Gans. Oorspronkelijk ge
schreven voor orkest, maar 
later bewerkt voor piano 
quatremains. Zo klonk het 
dromerige ‘Doornroosje’ 
zoals je dat mag verwach
ten en was ‘Petit Pucet’ 
(Kleinduimpje) druk bezig in 
het bos. Bij de ‘Keizerin van 
de pagodes’ waren duidelijk 
oosterse invloeden te horen, 
terwijl het liefdesverhaal 
van ‘Belle en het Beest’ en de 
sfeervolle tekening van ‘de 
Tovertuin’ leiden tot: “Eind 
goed, al goed”! Dat sloeg 
zonder enige twijfel ook 
op dit optreden van Wilma 
Broere en Herman Rouw, die 
door het publiek met een 
enthousiast applaus werden 
bedankt. Als toegift volgde 
nog een Slavische dans van 
Dvorak, wat helaas het einde 
van dit fraaie concert was.

Zondag
Op zondag 23 juni staat 
niemand minder dan de 
Flowertown Jazzband op 
het programma, met als 
speciale gaste Jolanda Kaart. 
Heerlijke dixieland jazz met 
onder andere Zandvoorters 
Adam Spoor (saxofoon) en 
Barry Zand Scholten (trom
bone). Ook trompettist en 
oudZandvoorter Peter van 
Listenburg zal acte de pré
sence geven. Een formatie 
met ‘oude jazzknakkers’ die 
het klappen van de ‘jazz
zweep’ kennen en die al ja
ren, al dan niet fanatiek, aan 
de weg timmeren. 

werken van de vele kunste
naars in een mooi uitge
lichte theaterzaal prachtig 
tot hun recht. De meeste 
getoonde kunstwerken, een 
diversiteit van schilderijen, 
sculpturen, keramiek en 
glaskunst, foto’s en mixed 
media, waren daarnaast 
leuk en betaalbaar geprijsd. 
‘Art Zandvoort’ geeft niet 
alleen de actuele stand 
van de kunst in Zandvoort 
weer, maar is ook als ont
moetingsplaats bedacht 
voor alle kunstminnaars uit 
Zandvoort, de regio en de 
gasten van de badplaats. De 
ruime opzet van de tentoon
stelling en de gezellige bar 
stonden garant voor geani
meerde gesprekken in een 
informele sfeer. Een erg ge
slaagd nieuw podium voor 
de beeldende kunst in de 
regio. Tot volgend jaar dus.

van een die ochtend aan de 
wal gebrachte tarbot te ra
den, waarbij prachtige prijzen 
te winnen waren. Uiteindelijk 
bleek na het einde van de dag 
dat de schitterende tarbot 
exact 7.325 gram woog. De 
fam. Laarman uit Zandvoort 
was het dichtst bij het ge
wicht; de fam. Rubeling uit 
Zandvoort werd 2e en de fam. 
Buis uit Heemskerk werd 3e. 
Verder werd nog een onver
valste, kleinere uitgave van 
het garnalenpelkampioen
schap georganiseerd. Uitslag: 
1 Elly Keur (170 gram) en 2, met 
slechts één gram minder: Ans 
Davids, de allereerste kampi
oen van Zandvoort.

Het een en ander werd gelar
deerd met live muziek. Het 
Smartlappenkoor Beverwijk 
en het Wijks Shantykoor uit 
Wijk bij Duurstede werden 
afgewisseld door de jazz
formatie van accordeoniste 
Gré v.d. Berg. Ook de bard Ad 
Goossens mocht niet ontbre
ken en vermaakte de aanwe
zigen met zijn vrolijke liedjes. 
Tot slot stond Broer de Jong 
met zijn schitterende draai
orgel buiten het paviljoen de 
vele gasten te vermaken. 

Een grote diversiteit aan kunstwerken

Huig Molenaar sr. toont de tarbot van 7.325 gram

Herman Rouw en Wilma Broere samen aan de piano



Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week 2013

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
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Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.
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Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 
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Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.
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Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij de nieuwe 
collectie tuinbeelden 

binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

Nieuw!!
SMICKEL CHEESE

Super lekkere roomkaas met tikkie kruiden
Nu 150 gram van € 2,49 voor maar € 1,49

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand juni voor Pashouders
4 vers gegrilde kippenpoten 

voor 5 euro

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
OPI Liquid Sand is dé nagellak trend voor 2013!
Nagellak in een aparte korrelstructuur met een verbluffend resultaat. 
OPI complete Manicure of Pedicure ca 55 min. € 29 

ZandvoortPas Juni Special: 
Collageen Paraffine Warmte Handpakking t.w.v. € 29 p.p. gratis
Niet i.c.m 8 ste gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888

Officieel SiKKENS dealer
Voor Zandvoortpashouders

is er een leuke verrassing
pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de 
inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven 
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Uitstervingsbeleid

Zandvoort doet aan ‘uitstervingsbeleid’, zo noemt men dat op de caravanparken. Ik lig 
er wakker van, ik heb er veel verdriet van! Als kind was ik elke zomer in Zandvoort, sa-
men met mijn ouders en ook míjn kinderen hebben er hun jeugd doorgebracht. Wij zijn 
Amsterdammers. Echter, dit is het laatste seizoen voor ons na bij elkaar zo'n vijftig jaar 
in Zandvoort; dat is niet niks!

Sinds de crisis is het er natuurlijk niet beter op geworden: in plaats van toeristen te lokken, 
verhoogt men de prijzen en de boetes voor allerlei onzinnige dingen en dat werd zelfs nog 
heel trots vermeld in de krant! De recreatieparken worden opgekocht. Ondertussen is er 
een grote leegloop van de vaste, betalende en voorheen, terugkerende gasten. Let wel: 
dit betreft gasten die zes maanden lang in de gemeente verbleven! Als dank en support 
heeft Zandvoort besloten de Forensenbelasting en de Toeristenbelasting nog maar eens 
flink te verhogen. Wellicht is de droom bij de bestuurders dat de badplaats ooit weer zo 
welvarend zal worden zoals het verleden was. De realiteit is nu dat velen met mij de vaste, 
hoge lasten niet meer op kunnen brengen.

Zandvoort had voor vele jaren perioden van hoogtij maar dat is nu wel voorbij. Wanneer 
beseft men dat?

Liesbeth van Amstel

 column der natuur  
door Annelies Boutellier

Ik bracht mijn jeugd door 
in Haarlem. Een van de 
leukere herinneringen uit 
die tijd waren in de zomer 
de wekelijkse uitstapjes 
naar het strand. Weer of 
geen weer: iedere zater
dag trok mijn vader met 
zijn drie dochters naar de 
kust. Mijn kleine zus voor, 
en ik achterop bij hem op 
de fiets, terwijl mijn oudste 
zus het tempo probeerde 
bij te houden op haar eigen 
fietsje. In de fietstas onze 
badpakken, een fles limo
nade en een zak pel pinda’s. 
Mijn vader hield enorm van 
het strand. Daar aangeko
men groeven we een kuil, 
trokken onze badpak aan 
en staken onze voeten in 
de zee. Door de sterke ori
entatie van mijn vader op 
het strand en de zee kwam 
ik als jong meisje weinig in 
de duinen. “Het is daar te 
benauwd en je mist de zee”, 
waren zijn argumenten. We 

Plaatsgenote Annelies Boutellier is zeer betrokken bij de duinen en schrijft  
onder andere voor het blad van de stichting Duinbehoud. Elk kwartaal, bij het 
wisselen van de seizoenen, schrijft zij een column in de Zandvoortse Courant.

fietsten er gewoon langs, 
recht op ons doel af. Mijn 
kennismaking met de dui
nen kwam later. Toen de lief
de om de hoek kwam kijken 
en ik met vriendjes warme 
en zanderige duinpannetjes 
opzocht. Zoveel plekken om 
je lekker onbespied te voelen. 
En heerlijk om samen in het 
warme zand te liggen.

De liefde voor de vriendjes 
ging meestal voorbij. Die 
voor de duinen zijn sindsdien 
gebleven. Ik ben er wekelijks 
te vinden en geniet op aller
lei manieren van dit prach
tige natuurgebied. U zult mij 
niet zo gauw meer in een 
duinpan tegenkomen. Niet 
alleen mijn leeftijd maar ook 
het gevaar van een teken
beet zijn daar de oorzaak van. 
In de loop van de jaren zijn 
er ook steeds minder zande
rige plekken in de duinen te 
vinden. Door het verdwijnen 
van de konijnen, het toene

men van het stikstof en de 
klimaatverandering nam 
de vergrassing enorm toe. 
Helaas weg ‘blanke top der 
duinen’ en weg duinpan
netjes. Ook de beheerders 
van de duinen bevalt dat 
niet. Juist in dit jaar wordt 
er hard aan gewerkt om 
in de buurt van Zandvoort 
dit beeld te veranderen. 
Richting IJmuiden is daar 
in de Kennemerduinen de 
Noordwest Natuurkern te 
vinden. Een prachtige plek 
met een paar echte zand
duinen. Het resultaat van 
het project ‘Stuivende dui
nen’. Richting Langevelder
slag wordt er door ingrepen 
tussen paal 70 en 73 een 
soort strandreservaat ge
maakt. Ook daar meer stui
vende en nieuwe duinen 
én een fraai uitzichtpunt. 
Toen het eindelijk zomer 
werd heb ik beide punten 
bezocht. Lekker op de fiets 
door de duinen.

Mooie uitstapjes in de zomer

ZorgContact heet voortaan
Amie Ouderenzorg

Amie, de vertrouwde zorgaanbieder 
voor inwoners van de gemeenten 
Zandvoort en Bloemendaal.

Wij bieden u alle zorg en onder-
steuning die u nodig heeft, zowel 
in de thuissituatie als in een van 
onze woonzorgcentra Huis in de 
Duinen, A.G. Bodaan en Meerleven. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met afdeling 
Zorgbemiddeling op telefoon-
nummer 023 - 574 16 37.

Voor meer persoonlijke verhalen, ons aanbod 
en vacatures kijk op www.amie.nl

In januari 2014 hoop ik 100 jaar te worden. Ongeloo� ijk hé? 
Dat had ik nooit gedacht. Misschien leef ik al zo lang omdat ik 
een actief mens ben. Zo maakte ik op mijn 97ste dit mozaïeken 
zeepaardje tijdens een activiteit hier in het woonzorgcentrum. 
Wat was ik trots! 

Het zeepaardje roept mooie herinneringen bij me op. 
We gingen dikwijls met het gezin op vakantie naar Spanje. 
Daar zag ik op een Spaans huis een deurklopper in de vorm van 
een zeepaardje. ‘Die wil ik hebben!’, zei ik tegen mijn man. 
We zochten in elke boetiek en op elke markt, maar vonden 
alleen maar leeuwen. 
Nu heb ik toch een zeepaardje.  

 

Mijn hele leven ben ik al actief. Ik speelde piano, werkte in de tuin, 
las veel, naaide en breide. Tijdens de oorlog –toen mijn 
kinderen geboren werden– toverde ik oude lappen en dekens 
om in mutsen, broeken en jasjes. Ik zocht altijd manieren om 
nuttig te zijn. Ook toen mijn kinderen uit huis waren. Ik werd pe-
dicure en ging bij moeders van vriendinnen langs die eenzaam 
waren. Voeten verzorgen en praten, dat heb ik jaren gedaan. Niet 
om geld te verdienen, maar om iets voor anderen te doen. 

Niets dan mooie herinneringen
Mijn man overleefde de oorlog. Ik was zo gelukkig; wat hield ik 
veel van hem. Ik heb me nooit oud gevoeld, totdat hij overleed 
in 2007. Het heeft me heel wat energie gekost om verder te 
gaan. Gelukkig ben ik een positief mens. Mijn moeder zei wel 
eens:  ‘In de wieg lachte je altijd al’. Als ik ’s avonds in bed lig om 
te gaan slapen, moet ik soms opeens hardop lachen. Er � itst dan 
een mooie herinnering in mijn gedachten voorbij. Eigenlijk heb ik 
niets dan mooie herinneringen. 

Ik kom uit een groot, warm gezin. Mijn man en ik leerden 
elkaar kennen op de middelbare school. We trouwden toen 
ik 25 jaar was en lieten een huis bouwen in Bennebroek, met 
uitzicht op de wei-landen. Wat hadden we het daar heerlijk! 
Mijn man opende een curiosawinkel, waar hij Perzische tapij-
ten en beelden uit Afrika en Indonesië verkocht. We namen 
een poedel, kregen een zoon en een dochter en onze buren 
werden onze beste vrienden.  

Tevreden mens
Mijn leven zou perfect zijn geweest, als ik mijn dochter niet 
was verloren. Ze overleed in 1987 en ik heb het nog steeds niet 
verwerkt. Toch ben ik een tevreden mens. De liefde die ik krijg 
van mijn zoon, kleinkinderen en achterkleinkinderen houdt me 
op de been. 
En ook al gaat alles tegenwoordig langzamer; 
ik doe wat ik nog kan. Ik kleed me netjes aan, pers mijn vruchten, 
wandel naar het café om ko�  e te drinken, lees daar boeken 
met grote letters, koop bloemen en bel met mijn zoon. Kleine 
overwinningen, zoals alleen de trap opkomen, maken me 
gelukkig. En dan dit,  een interview en foto… Ja, ik heb alles 
wat mijn hart begeert.”

“Dit mozaïeken zeepaardje maakte ik 
op mijn 97ste. Ik ben een actief mens, 

misschien dat ik daarom al zo lang leef”

Mevrouw Kooijman, cliënt 

Advertorial



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

ment voor de watervoorraad en een verkoopruimte, verzonden 
12 juni 2013, 2013-VV-044. 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de 
gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde 
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via 
het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente 
Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Het bezwaar schorst in beginsel 
niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In 
geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. 
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift 
van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek 
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uit-
gebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van be-
zwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen 
die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit  
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekend-
making een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum 
van bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning. 
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst 
in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlo-
pige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van 
een afschrift van het beroepschrift.

Beheerregeling en Privacyreglement gemeentelijke 
basisregistratie personen Zandvoort 2013 vastgesteld
In de vergadering van 11 juni 2013 heeft het college van burge-
meester en wethouders van Zandvoort de volgende regelingen 
vastgesteld:
1.  de Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen 

Zandvoort 2013 en
2.  het Privacyreglement gemeentelijke basisregistratie perso-

nen Zandvoort 2013. 
Beide regelingen treden in werking op 21 juni 2013 en liggen 
ter inzage bij de Centrale Balie in het raadhuis. Tegelijkertijd 
worden de Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens van 1 november 2009 en het Privacyregle-
ment gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
2011 ingetrokken.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Wilhelminaweg 44, vernieuwen nokverhoging, ingekomen 

07 juni 2013, 2013-VV-062.
-  Kamerlingh Onnesstraat 40, veranderen bedrijfshal tot 15 zelf-

standige bedrijfsunits, ingekomen 10 juni 2013, 2013-VV-063.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Oranjestraat 3, 5 en 7, aanbrengen c.q. herstellen van glas-

in-lood, het wijzigen van een pui en het vervangen van een 
voordeur, verzonden 12 juni 2013, 2013-VV-039. 

-  Mr.Troelstrastraat 17, plaatsen tuinkamer, verzonden 12 juni 
2013, 2013-VV-0049.

-  Dr.Joh.G.Mezgerstraat 68, vervangen twee kozijnen op 
eerste verdieping voorzijde woning, verzonden 12 juni 2013, 
2013-VV-056.

-  Van Stolbergweg 13, kappen boom voortuin, verzonden 12 
juni 2013, 2013-VV-057.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
-  Strandafgang Paulus Loot 7, wijzigen van en strandpaviljoen, 

verzonden 12 juni 2013, 2013-VV-029.
-  Oranjestraat 2 en Oranjestraat/Poststraat, het inpandig 
 realiseren van 2 vuurwerkbewaarplaatsen, een comparti-

Gemeentelijke publicatie week 25 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 24 en 
de verdere in week  24 door het college genomen besluiten 
zijn in week 25 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25 juni en woensdag 
26 juni. Zij houdt dan achter elkaar twee vergaderingen, Debat 
en Besluitvorming.

LET OP! De vergadering Debat zal over twee avonden worden 
gespreid. De reservedatum 26 juni (20.00 uur) zal worden 
benut. Er zal op 25 juni op een geschikt moment rond 23.00 
uur geschorst worden.

De onderwerpen van beide vergaderingen:  
• Benoeming lid Rekenkamer Zandvoort 
• Benoemen leden Commissie voor Welstand en Monumenten 
• Voorjaarsnota 2013 
• Jaarrekening 2012 openbaar basisonderwijs 
• Onttrekking openbaarheid Locatie Schoolstraat en Locatie 
 Koningstraat 
• Verordening wet maatschappelijke ondersteuning 2013-1 
• Renovatie Oranje Nassauschool 
• Aanpassing gebruik gebouw De Blauwe Tram 
• Parkeerverordening 2013-2 en Parkeerbelastingverordening 
 2013-2 
• Voorontwerp bestemmingsplan Quarles van Uffordlaan 25 
• Regionale samenwerking 

Bij Besluitvorming bovendien:
• Lijst ingekomen post
• Verslagen 

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De vergadering Gemeenteraad - Debat begint op 25 en 26 
juni om 20.00 uur en de vergadering van Gemeenteraad - 
Besluitvorming begint op 26 juni 10 minuten na afloop van de 
vergadering Debat.

De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wijzi-
gen. U vindt de meest recente agenda’s en alle informatie 
op de website van de gemeente; klik hiervoor op “Bestuur> 
Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

Vergadering welstandscommissie
Op donderdag 27 juni vergadert de welstandscommissie in 
vergaderruimte 1 vanaf 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 24 juni 2013 vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken 
die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van de 
Wmo-raad worden gehouden op de derde maandag van iedere 
maand. (deze maand op de vierde maandag van de maand)
Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij 
te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, 
kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donder  dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

U kunt zelf uw afspraak inplannen  op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de 
gemeente aan de oranje button met het kalendertje erop. 
Uiteraard kunt u ook een afspraak maken aan de balie of bij 
de receptie of per telefoon.  
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 
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Oranje Nassauschool 
opnieuw schoolhandbalkampioen

Verlies en winst 
in één week

Straatvoetbal op het 
Raadhuisplein

25 jaar ZGC Sonderland

Galerij der kampioenen

De leerlingen van groep 8 van de Oranje Nassauschool (ONS) zijn afgelopen zaterdag op 
de velden van ZSC voor de tweede keer in successie kampioen schoolhandbal geworden. 
Zowel de meisjes als de jongens eindigden op de eerste plaats.

ZSC, de nummer twee van de ranglijst, ging met 11-0 flink 
onderuit in de inhaalwedstrijd tegen de reserves van  
het Santpoortse Terrasvogels. Later in de week werd in 
Haarlem met 3-10 gewonnen van de nummer 1 van de 
ranglijst DSS 5.

Op woensdag 26 juni om 13.00 uur organiseren Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort, de gemeente Zandvoort en 
Zandvoort Actief opnieuw een groot ‘Panna Knock-out’ 
toernooi in Zandvoort. In het kader van de Brede School 
kunnen kinderen zich door middel van voorronden plaat-
sen voor het grote eindtoernooi op het Raadhuisplein.

De Zandvoortse Golfclub Sonderland viert deze maand 
haar 25-jarig jubileum. Gezien de turbulente historie van 
de club is dat een prestatie op zich. De vereniging is opge-
richt op 10 mei 1988 onder de naam ZHC-Golf en speelde 
op het Duintjesveld op de hockeyvelden, als ‘gast’ van de 
Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC). 

Er druppelen nog steeds mailtjes binnen van 
sporters die dit seizoen kampioen zijn geworden. 
Volgende week worden deze, in de laatste editie 
van de Galerij der Kampioenen, gepubliceerd.

Het was in twee opzichten 
een memorabel kampioen
schap. Voor het eerst was 
een team van De School 
bij een Zandvoorts kampi
oenschap aanwezig, dat 
prompt de Sportiviteitsprijs 
in ontvangst mocht ne
men, en voor de laatste 

Tijdens de inhaalwedstrijd 
bij Terrasvogels ging het tot 
de 4e inning nog niet eens 
zo slecht, daarna kregen de 
thuisspeelsters vat op de 
gepitchte ballen van Maura 
Renardel de Lavalette en was 
min of meer het hek van de 
dam. In die inning sloeg 
Terrasvogel maar liefst 7 
honkslagen en maakte het 
Zandvoortse veld 4 fouten, 
hetgeen 9 punten ople
verde voor de thuisploeg. 
Zandvoort kon daar niets te
genoverstellen. Uiteindelijk 
stond er een ontluisterende 
110 nederlaag op het wed
strijdformulier. 

Sportservice Heemstede
Zandvoort organiseert de 
voorronden samen met de 
basisscholen uit Zandvoort, 
Barry Paap en diverse andere 
Zandvoortse vrijwilligers. De 
voorronden zijn na schooltijd, 
vanaf 15.00 uur. Op 20 juni op 
het schoolplein van de Maria 
en Hannie Schaftschool, op 
21 juni op het schoolplein 
van de Duinroos, Beatrix 
Nicolaasschool en op 24 
juni op het schoolplein van 
de Oranje Nassauschool. 
Overigens kan iedereen 
tussen de 7 en 12 jaar zich 
tijdens de finale op het 

In de loop van de jaren groei
de de golfclub en werden de 
speelmogelijkheden door 
ZHC ingeperkt. De tegen
gestelde belangen leidden 
er toe dat op 12 juni 1995 
de naam werd gewijzigd 
in Zandvoortse Golfclub 
Sonderland. De keuze van de 
naam hield verband met de 
situatie waar de vereniging 
in verkeerde: geen (‘sonder’) 
eigen baan (‘land’). Vanaf dat 
moment was het streven om 
in Zandvoort een eigen golf
baan aan te leggen. 

Toen in 1999 Open Golf 
Zandvoort een plan had in
gediend voor de aanleg van 
een 9 holes golfbaan, besloot 
de gemeenteraad tot instem
ming onder de voorwaarde 
dat Sonderland er exclusieve 

keer deed de Beatrixschool 
mee. De meisjes van die 
school werden ook verrast 
met de Sportiviteitsprijs. 
Beide Sportiviteitsprijzen 
werden uitgereikt door de 
voorzitter van de Sportraad 
Zandvoort, John Lemmens. 
De Sportiviteitsprijs wordt 

Woensdag
Vorige week woensdag was 
DSS 5 in Haarlem de tegen
stander van ZSC. Na een voor 
Zandvoort zeer goed verlopen 
wedstrijd was de eindstand 
310. Wilma Valkestijn was de 
winnende werper, zij gooide 
7x 3 slag en 2x 4 wijd. Sandra 
Castien kon in de 4e inning 
met 4 wijd naar het 1e honk. 
Opmerkelijk was dat Marcella 
Balk met 4 uit 4, waaronder 1 
homerun, de beste slagvrouw 
van de wedstrijd werd. “We 
speelden een goede wedstrijd. 
Het maakte het verlies van 
maandag een stukje dragelij
ker”, zei Willy Balk na afloop.

Raadhuisplein ter plaatse 
nog inschrijven. 

Panna voetbal
Bij panna voetbal wordt in 
snelle potjes van drie minu
ten 1 tegen 1 gespeeld op drie 
kleine veldjes van 4 bij 6 me
ter. Wie de meeste doelpun
ten scoort wint de wedstrijd 
en gaat door naar de volgen
de ronde. Maar, boven het 
scoren van doelpunten staat 
bij panna het door de benen 
spelen van de tegenstander. 
Zo’n klassieke ‘poort’ is het 
hoogst haalbare en levert 
direct de overwinning op.

gebruiksrechten zou krijgen. 
Een jaar later werd overeen
stemming bereikt en in 2001 
werden de eerste wedstrij
den gespeeld op een tijde
lijke baan. De huidige 9 holes 
baan werd op 4 januari 2003 
in gebruik genomen en een 
jaar later kreeg de club van de 
Nederlandse Golf Federatie 
(NGF) de Cstatus. 

Golfclub Sonderland floreert 
in 2013 als nooit tevoren, heeft 
een actief bestuur en actieve 
vrijwilligers. De golfarme 
wintermaanden worden be
nut met themaavonden om 
het sociale clubgevoel te ver
sterken. Bridge, klaverjas, re
gel en ‘benenoptafelavon
den’ versterken het gevoel van 
de slogan: Sonderland is meer 
dan golf alleen. 

schoolhandbal

softbal straatvoetbal

golf

veelal gezien als de meest 
prestigieuze prijs bij alle 
schoolkampioenschappen. 

ZSC handbalvoorzitter 
Brigitte de Jong was erg blij 
met het toernooi en is vast 
van plan om de traditie voort 
te zetten: “Helaas waren de 

Schoolhandbal 2013 gewonnen door de Oranje Nassauschool

weersomstandigheden aan 
het begin dermate slecht 
dat er niet gestart kon wor
den maar een paar uur later 
konden we van start gaan 
en is het een mooi toernooi 
geworden, met veel zonne
schijn.” 

Einduitslag meisjes: 
1. ONS, 
2. Hannie Schaftschool, 
3. Mariaschool, 
4. Duinroosschool, 
5. Beatrixschool en 
6. Nicolaasschool.  

Einduitslag jongens: 
1. ONS, 
2. Hannie Schaftschool,
3. Beatrixschool, 
4. Duinroosschool, 
5. Nicolaasschool, 
6. Mariaschool en 
7. De School. ONS werd 
 algeheel schoolhandbal
 kampioen 2013.

adverteerders

Exprom
Flamingo B.V.
GroenRijk Velserbroek
Haar
Kennemer Golf & 

Country Club
La Bonbonnière 
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Reco Autoschade 
Sea Optiek 
Sissy's Salon
Tand Prothese Zandvoort
Tennisclub Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf

Op alfabetische volgorde: 
Administratiekantoor 

K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beachclub No. 5
Beach Club Tien
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs Park 

Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dierenkliniek Zandvoort
Dirck III Slijterijen
Dorsman Assurantiën

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden 
van alles wat in Zandvoort leeft. 
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Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

U kunt alle aangevraagde en 
verleende vergunningen van 

gemeente Zandvoort bekijken op 
www.vergunningen.zandvoort.nl/wave

Gemeente Zandvoort

Culinaire
mededeling

‘Alle dieet-programma’s 
zijn opgeschort tot 

na het weekend’

De Mannetjes
BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

3 7Actueel Muziek Cultuur Sport
Zandvoortse
oorlogsveteranen
bijeen in raadhuis

Seizoensafsluiting
voor leerlingen
muziekschool

Kaarten voor
Culture at the  
Beach in verkoop

Jonge kitesurfer
succesvol in
Bonaire

9 23

Afgelopen woensdag was het dan eindelijk de dag dat 
de Hollandse Nieuwe verkocht mocht worden. Voor de 
achtste keer in successie ging Arie Guijt, van de haring- 
en viskraam op het Raadhuisplein, op zoek naar een 
organisatie met vrijwilligers. Dit jaar vond de onderne-
mer dat het heerlijke zeebanket bij de vrijwilligers van 
Pluspunt helemaal op zijn plaats was.

Klokslag 18.00 uur was Guijt 
met een flinke schaal haring 
en een verslaggever van de 
Zandvoortse Courant in het 
gebouw van Pluspunt in 
Nieuw Noord aanwezig. Daar 
werd hij met open armen door 
directeur Albert Rechterschot 
ontvangen. Een groot aantal 
vrijwilligers was naar de foyer 
van Pluspunt gekomen om de 
Hollandse Nieuwe te proeven. 
Guijt bedankte de vrijwilli-
gers voor hun werk voor de 
Zandvoortse gemeenschap 
en liet dat blijken met zijn 
uitstekende haring, die gre-
tig werd afgenomen. Onder 
groot applaus van de vrijwil-
ligers vertrok hij weer terug 
naar zijn kraam.

Hollandse Nieuwe voor 
vrijwilligers van Pluspunt

Lachende gezichten in Pluspunt

Het Jazz behind the Beach festival, dat altijd gepland 
staat voor het eerste weekend in augustus, gaat niet 
door. De organisatie heeft er een streep door gehaald 
wegens de financiën (te duur), tegenvallende op-
brengsten voor de horecaondernemers, die het finan-
cieel toch allemaal moeten ophoesten, en te weinig 
belangstelling van het publiek.

Onlangs is de beslissing 
genomen om er, in ieder 
geval dit jaar, niet mee door 
te gaan. De organisatie 
Stichting Muziekfestivals 
Zandvoort, een groep van 
13 samenwerkende cafés in 
Zandvoort, kunnen/willen 
zich niet meer inzetten voor 
dit jazzfestival en heeft het 
van de agenda af laten halen. 
Er komt wel een vorm van 
Jazz behind the Bar in dat 
weekend, maar dat is aan de 
individuele ondernemer en 
zal zeker niet grootschalig 
zijn. Het is afwachten of een 
andere stichting/organisatie 
volgend jaar wel in staat is 
om Jazz behind the Beach te 
kunnen organiseren.

Een viertal andere fes-
tivals van de Stichting 

Muziekfestivals Zandvoort 
gaat wel door. Op 6 juli is 
dat het bekende Dancing 

Geen Jazz behind the Beach dit jaar

Lekkerste weekend van Zandvoort 

Deze zomer volgen 4 muziekfestivals, maar geen Jazz Behind the Beach      
Foto: Wim Mendel (2012)

in the streets!-festival. Later 
die maand, op 28 juli, zal op 
meerdere podia in het cen-
trum van Zandvoort gezelli-
ge muziek gemaakt worden 
tijdens het Amsterdam–
Zandvoort Festival. Dit fes-
tival haakt in op de feest-
dag in Zandvoort die in het 
teken staat van Amsterdam 
Beach, als onderdeel van het 
Amsterdamse feestjaar 2013.

Rondom de Historische 
Grand Prix zal op 31 augus-
tus Ruud Jansen met zijn 
band op het Raadhuisplein 
optreden. Tot slot komt er, 
ook op het Raadhuisplein, 
op 28 september tijdens de 
DTM Zandvoort een festi-
val met veel bratwurst en 
feestmuziek: het Deutsches 
Oktoberfest. Het kan dus, 
ondanks alles, toch een 
lange hete zomer worden 
in Zandvoort!

Culinair Zandvoort staat voor 
gezelligheid, kleinschalig, 
culinair van een behoorlijk 
hoog niveau. Het is de etala-
ge van Zandvoort op culinair 
gebied waar u enkel en alleen 
maar met de nu al beroemde 
Scharrekop, met een waarde 
van € 1 per stuk, kunt betalen.

Morgen, vrijdag 28 juni is het 
vanaf 17.00 uur weer volop 
genieten van datgene waar 

de ondernemers voor staan. 
U hebt dan de tijd om tot 
22.30 uur uw lekkere trek te 
stillen. Zaterdag opent het 
terrein op het Gasthuisplein 
al om 15.00 uur en is het op-
nieuw om 22.30 uur afgelo-
pen. Voor de zondag geldt 
een andere sluitingstijd. Dan 
bent u weer vanaf 15.00 uur 
welkom maar zult u vanaf 
21.30 uur weer moeten wach-
ten tot volgend jaar.

Het is de eerste lustrumuitvoering van Culinair Zandvoort 
dat komend weekend op het Gasthuisplein los zal bar-
sten. Wat vijf jaar geleden min of meer als cadeau aan de 
klanten van administratiekantoor Janssen & Kooij werd 
aangeboden, is niet meer uit Zandvoort weg te denken.
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familieberichten

kennisgeving

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

juni/juli
-
-
-
-
-
-

00.20
01.36

02.36
03.25
04.16
05.05
06.05
07.05
08.16
09.25

06.55
07.46
08.46
09.46
10.46
1 1 . 4 4
1 3 . 1 0
1 4 .1 0

1 7. 0 2
1 7. 3 9
1 7. 0 0
1 8 . 1 5
1 8 . 5 4
20.00
21.00
22.05

19.28
20.21
2 1 . 1 8
22.16
23.16

-
-
-

waterstanden

27
28
29
30
1
2
3
4

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen keuzemenu: € 24,50 p.p.

Dungesneden rosbief met mosterddressing
of

Hollandse garnalen cocktail
❖

Gamba’s met koriander, rode 
peper en knoflook

of
Runder entrecote Cafe de Paris

❖

Petit Grand dessert

Voor het verzorgen van uw uitvaart  
in Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend informatiegesprek mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67 - 2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278

Omdat wij u begrijpen

Geschokt en verslagen hebben wij kennis genomen  
van het overlijden van

Evert-Jan Bronstring

Evert was sinds 1 januari 2000 bij de gemeente 
Zandvoort in dienst als systeembeheerder. 
Wij hebben Evert leren kennen als een bevlogen 
collega, een vakman waar je altijd terecht kon, recht 
door zee en met een groot gevoel voor humor.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte  
bij het verwerken van dit grote verlies.

De gemeenteraad en buitengewone leden 
Het college van Burgemeester en Wethouders
Het management
De medewerkers

19-5-1916                            24-6-2013

Op 97 jarige leeftijd is vredig ingeslapen  
mijn lieve zus

Robertina Tervelde-van der Maas
-Robbie-

Elly Sandbergen-van der Maas

* 8-12-2009                         † 24-6-2013

Lieve duinvrienden, 

Helaas hebben wij veel te vroeg afscheid moeten  
nemen van onze lieve Berner Puck. 

Het gemis is groot.

Laura, Gillis
Gijs en Sara

Westerveld

Telefoon: 023 - 562 70 10
(24 uur per dag, ook in het 
weekend)

Monuta Westerveld
Fortweg 2, Hoofddorp
info@monutawesterveld.nl
www.monutawesterveld.nl

Ook als u niet bij ons 
verzekerd bent. 

Wij zijn er voor u als 
u ons nodig heeft.
Monuta Westerveld is altijd 
bereikbaar; voor, tijdens en na  
de uitvaart.

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen
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Van alle woningen in Zand-
voort waar ik heb gewoond, 
denk ik vaak terug aan het huis 
in de Frans Zwaan straat. De 
Frans Zwaanstraat is een bij-
zondere straat, want je woont 
direct aan de waterleiding-
duinen, die aan de straatkant 
laag glooiend beginnen en een 
eindeloze horizon suggereren. 
Hier begon voor mij een we-
reld van zand, gras, heuvels en 
meertjes, die doorliepen tot 
aan het einde van de wereld. 
Geen wonder dat ik als klein 
jochie veelvuldig te vinden 
was in die duinen. In de zomer 
rolde ik van de zandheuvels af 
en in de winter gleed ik van 
de sneeuwheuvels af, op een 
houten slee. 

De meertjes waren het span-
nendst. In het water zwom-
men kikkers. Vriendjes, die 
daarna geen vriendjes meer 
waren, bliezen ze op met een 
rietje. Daar kon ik nachten 
niet van slapen. In de duinen 
verloor ik elk gevoel van tijd. 
Mijn moeder wist dat. Vandaar 
dat ik om de zoveel tijd terug 
ging naar de straatkant, want 
dan kon ik worden geroepen 
door haar. 

Nu ik jaren later weer in 
Zandvoort woon, kom ik 
zelden meer in die duinen. 
Waarom? Dat is een vraag die 
me de laatste tijd bezighoudt. 
Geen tijd? Natuurlijk niet. Er 
is altijd tijd. Alleen neem ik er 
geen tijd voor. Moet je voor-
stellen. Ik woon in Zandvoort, 
een dorp dat begrensd wordt 
door de zee en door de mooi-
ste, meest avontuurlijke dui-
nen van Nederland en de eni-
ge wandelingen die ik maak, 
vinden plaats in mijn hoofd. 
En geloof me, die wandelingen 
geven me niet de broodnodige 
zuurstof. 
Dus heb ik een besluit geno-
men. Ik ga eens genieten van 
wat Zandvoort te bieden 
heeft. Want als er 1 plek 
is, waar je de waan van 
de dag van je af kunt 
schudden, dan is het hier 
wel. Weer of geen weer. M

ic
k 

Bo
sk

am
p

Weer of 
geen weer

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
27 juni t/m 03 juli

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 (3D / NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur 

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 (3D/NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

THE GREAT GATSBY (3D)
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI, WO om 19.00 uur

DAGLICHT
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI, WO om 21.30 uur

FILMCLUB: ZOMERSTOP TOT 4 SEPT.

VERWACHT:
MONSTERS UNIVERSITY (3D/NL) NED. PREMIERE 6 JULI
DE SMURFEN (3D/NL) NED. PREMIERE 31 JULI
THE LONE RANGER met Johnny Depp - augustus

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

28-30 Culinair Zandvoort - Gasthuisplein

29 Brandweer demodag - Raadhuisplein, 
 10.00-16.00 uur

30 Rocky Show Brassband - Live band 
 door het centrum

30 Italia a Zandvoort - Circuit Park Zandvoort

Iedere donderdag:
Biologische markt - Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur

Iedere vrijdag:
Creamarkt Center Parcs - Market Dome Center Parcs, 
18.00-22.00 uur

^ juni _ juni a 

Evenementenagenda

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda? 
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Herschikking portefeuille Financiën

Tijdens de raadsvergadering Informatie van vorige week 
woensdag werd de gigantische overschrijding van de 
uitkeringen van de Wet Werk en Bijstand (WWB), van  
€ 750.000, besproken. Tijdens dit enige agendapunt kwam 
naar voren dat het college een herschikking van de porte-
feuilles voorstaat. 

Er zou een wethouder 
Financiën met doorzet-
tingsvermogen moeten ko-
men en een coördinerend 
wethouder Financiën. Dit 
zou een herhaling van dit 
soort ongewenste zaken 
moeten kunnen voorkomen. 
Wethouder Gert Toonen, 
op dit moment wethouder 
Financiën en tevens wet-
houder Maatschappelijke 
Zaken en Dienstverlening, 
zei dat het erop neer komt 
dat de combinatie die hij in 
portefeuille heeft niet be-
paald de beste en gewenste 
combinatie is.

Plan van aanpak
“Toen begin dit jaar uit de 
Voorjaarsnota bleek dat er 
een grote overschrijding 
was ontstaan bij de uitke-

ringen van de WWB, ontdek-
ten we een verrassend grote 
instroom in 2012. Na een in-
terne zoektocht hebben we 
besloten een extern onder-
zoek te laten doen. Bureau 
Nautus heeft een rapport 
opgesteld en vervolgens 
heeft de gemeentesecreta-
ris samen met de afdeling 
Maatschappelijke Zaken en 
Dienstverlening (MD) een 
plan van aanpak geschre-
ven”, zei de wethouder.

Splitsing portefeuille
“Je mag je afvragen of er 
ook bestuurlijke verant-
woordelijkheden daaraan 
ten grondslag liggen. Wij 
denken van niet. Er is nu 
een coördinerend wethou-
der Financiën en dat ben 
ik. Het sociale domein gaat 

straks meer dan de helft van 
onze begroting uitmaken. 
De portefeuille Financiën 
gaat dan niet alleen een 
coördinerende portefeuil-
le worden maar ook een 
portefeuille met doorzet-
tingsmacht. Die combina-
tie vinden het college niet 
gewenst en daarom willen 
we de portefeuilles gaan 
herschikken, maar zijn er 
nog niet helemaal uit wie, 
hoe of wat. Er komt waar-
schijnlijk een scheiding tus-
sen de grote portefeuille 
Maatschappelijke Zaken en 
Dienstverlening en de zwa-
re portefeuille Financiën 
met doorzettingsmacht. Wij 
verwachten met het pakket 
maatregelen dat wij op heb-
ben gesteld dat we snel in 
staat zijn en moeten zijn 
om de organisatie neer te 
zetten zoals wij danken dat 
die neergezet moet worden. 
met de vinger aan de pols”, 
aldus Toonen, waarna zich 
een discussie ontplooide 
over de te nemen maatre-
gelen.

Veteranendag in teken van Libanon
Afgelopen zaterdag was in de raadszaal een bijeenkomst 
georganiseerd voor Zandvoortse oorlogsveteranen, in het 
kader van de landelijke Veteranendag die een week later 
plaatsvindt. 22 veteranen en belangstellenden hadden de 
moeite genomen om naar het raadhuis te gaan. 

Ieder jaar is er een thema 
en dit jaar stond de dag in 
het teken van Libanon. De 
dienstplichtige militairen, 
die toentertijd nog voor hun 
‘nummer’ mee moesten 
doen met een vredesmis-

sie, hebben daar zeer trau-
matische dingen mee ge-
maakt. Die waren dermate 
traumatisch dat de krijgs-
macht uiteindelijk jaren 
later erkende dat er sprake 
was van Post Traumatisch 

De burgemeester spreekt de aanwezigen toe in de raadszaal

Stress Syndroom (PTSS). 
Daarover sprak ook Friso 
van Marion, de voorzit-
ter van de Zandvoortse 
Veteranencommissie. Hij 
heeft veel van deze zaken 
voor het ministerie van 
Defensie onderzocht en be-
geleid en kan bijna een ex-
pert op dit gebied worden 
genoemd. 

Tijdens de bijeenkomst 
werden beelden van de zo-
genaamde ‘Unifillers’, deel-
nemers aan de Unifil vre-
desmacht van de Verenigde 
Naties in Libanon, in de raads-
zaal getoond. Zandvoort kent 
bij benadering 90 echte vete-
ranen en het is opmerkelijk 
dat de dag niet meer belang-
stelling trekt. Burgemeester 
Niek Meijer deed een oproep 
om mee te denken en helpen 
aan de Zandvoortse Vete-
ranendag van volgend jaar.
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 Daghap:
Vlees mix 

met verse groente, pepersaus 
en friet 

!! € 7,50 !!
Tel. 023 - 57 175 80

burgerlijke stand
16 juni - 22 juni 2013

Geboren:
Dewi, dochter van: Beekhuijs, Sebastiaan en: Busbroek, Wendy
Milan Daniël, zoon van: Wobma, Aldo Raymond en: Vreeburg, 
Lidia

Gehuwd:
van der Zwet, Petrus Adrianus Johannes en: Schulte, Monique 
Catharina Suzanne

Overleden:
Oudshoorn, Antoinetta Christina Wilhelmina, geb. 1931
Roemeling, Derk Jan Pieter, geb. 1973
Kusters, geb. Peters, Maria Katharina, geb. 1929

Protestantse gem. Zandvoort 
10.00 uur Dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur mw. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur diaken F. Captijn

Evangelische Gemeente - www.gebedzandvoort.nl
"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.371 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Plaats een
 ZandkorrelIets te (ver)kopen?

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

Tarot Vervolg
Vervolg Voor mensen met een kleine basiskennis van de tarot kaar-
ten. We behandelen de kleine Arcana die de dagelijkse handelingen 

van de mens voorstellen.
Dinsdagavond 1x per maand 5 november t/m 18 maart

Tarot Vergevorderd 
Voor mensen die al kennis hebben van tarot maar zich willen 

verdiepen en hun kennis willen onderhouden
Dinsdagavond 1x per maand 29 oktober t/m 1 april

Workshop Encoustic Art 
een techniek waarmee je mooie kleurrijke schilderijen maakt met 
bijenwas en een strijkijzer. Tekentalent is niet nodig voor een schit-

terend resultaat.
Woensdag 19:00 21:30 25 september

Open Atelier
Mona Meier Adegeest laat u uw mogelijkheden van tekenen en 

schilderen zien.
Dinsdag 9:30 – 12:00 24 september t/m 17 december
 

Denderend door de duinen 

Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft. Verzamelen 
bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen. 
Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee. € 25,- voor 10x
Dinsdag 10:00 – 11:00  17 september t/m 26 november

JazzDance 55+Jong
Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk. 

Wij werken aan lichaamshouding, buikspier en grondoefeningen en 
een jazzdans combinatie.

Donderdag 14:30 – 15:30 26 september t/m 19 december

Nederlands 
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!

Donderdag 10:00 – 12:00 26 september t/m 19 december
€ 55,- voor 12 lessen van 2 uur.  
 

Klussen in en om het huis 
Doe het zelf! Deze cursus bestaat uit 4 verschillende onderwerpen 
(modules). U kunt zich opgeven voor de hele cursus van 10 weken 
maar u kunt zich ook opgeven voor 1 onderdeel. De cursus is zeer 

geschikt voor jongeren vanaf 16 jaar. Dinsdag 19:30 – 21:00
Electra 1 oktober t/m 22 oktober
Water 29 oktober t/m 5 november
Boren 12 november t/m 26 november
Zagen 3 december t/m 10 december

Frans Beginners 
Als u naar Frankrijk gaat en u wilt een beetje Frans spreken,  

dan is deze intensieve cursus wat voor u.
Vrijdag 13:00 – 15:00  4 oktober t/m 13 december

Frans Gevorderden 
Een intensieve cursus voor mensen die al basiskennis van  

de Franse taal hebben. Er wordt gepraat over actuele onderwerpen 
in de Franse media. 

Vrijdag 10:00 – 12:00  4 oktober t/m 13 december

Lieve Zoek en Suuz
Heel veel succes met jullie prachtige

Amsterdam Beach Hotel
Wij zijn super trots op zo een 

prachtige aanwinst voor ons dorp. 

Hein en Berna • Ton en Marijke
Petra en Erwin • Sam en Joy
Ab en Anneke • Nop en Helen

Med en Jane • Connie en Gerard 
Gerda en Engel

Veel mazzel 
en Broge

Bijzondere kunstexpositie
De Zandvoortse kunstenares Josette Caelen neemt deel 
aan een bijzondere expositie in Vinkeveen: Paard te water. 
De organisatie heeft kustenaars uit binnen- en buitenland 
uitgenodigd om beschilderde paarden tentoon te stellen. 

Van miniaturen tot aan le-
vensgrote aan toe staan de 
kunstwerken te pronken in 
de prachtige beeldentuin van 
Galerie Art Vinkeveen en van 
jachthaven Vinke veen. Galeri e  - 
houdster Kristien van El-
te ren is erg gecharmeerd 
van het werk van Josette 
Caelen en heeft al toege-
zegd in de toekomst vaker 
haar werk te zullen gaan 
vertegenwoordigen. 

De expositie is afgelo-
pen weekend gestart 
en is nog op 29 en 30 

juni van 13.00 tot 17.00 uur 
geopend voor het publiek. Op 
afspraak kunt u de tentoonge-
stelde paarden de hele zomer 
nog bewonderen. Voor een af-
spraak kunt u de galerie berei-
ken via tel. 0294–291226.
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

door het financieren van 
projecten en onderzoeken 
op het gebied van behan-
deling, nazorg en lange ter-
mijn effecten van borstkan-
ker. Vooral de Ladies Night 
was een doorslaand succes. 
De dames kregen zelfs na 
afloop een goodie bag mee 
die gevuld was door on-
dernemers uit Zandvoort, 
Heemstede, Bloemendaal 
en Jubbega (Fr.). Zelfs de 
speciale cheque werd ge-
sponsord door Project Color.

Feest in de bibliotheek

Vorige week woensdag was 
het feest in de Zandvoortse 
vestiging van Bibliotheek 
Zu i d  Ke n n e m e r l a n d . 
Kinderen konden met hun 
lievelingsboek op de foto. 
Van al die foto’s, en de foto’s 
uit de andere filialen, wordt 
een lange ketting van foto’s 
gemaakt. Nieuwe leden 
kregen een tas en een kara-
vaan van 100 buitenlandse 
bibliotheekmedewerkers 
kwam bij de Zandvoortse 
bibliotheek om aandacht 
te vragen voor de uitholling 
van het bibliotheekstelsel. 
Volgens de fietsers wordt 
er veel te veel bezuinigd op 
de openbare bibliotheken 
en dat gaat ten koste van 
de kwaliteit.

Grote boekverkoop 
Bibliotheek Zandvoort 
houdt een grote verkoop 
van afgeschreven boeken, 
waaronder jeugdboeken, 
romans, informatieve boe-
ken, thrillers en detectives. 
Alles gaat weg tegen de bo-
demprijs van € 1,- per stuk, 
tenzij anders vermeld is. Let 
op: betalen kan alleen met 
pin of chip. 

102-jarige viert feest

Net als vorig jaar vierde 
de 102-jarige mevrouw A. 
Heijnen-List haar verjaar-
dag (31 mei) afgelopen 
vrijdag uitbundig met 
haar familie en vrienden 
in Kraantje Lek. Een leuke 
bijeenkomst waar natuur-
lijk ook uitvoerig over haar 
verleden werd gesproken. 
Ja, ze heeft alles meege-
maakt toen ze kort na de 
Tweede Wereldoorlog in 
Zandvoort kwam wonen. 
Een druk leven waarin ze 
vooral haar tijd bij de Zang- 
en Operettevereniging nog 
goed kan herinneren. En ze 
woont nu al 21 jaar zeer ple-
zierig, tevreden en gezond 
in een aanleunwoning van 
het Huis in de Duinen. Met 
de fotograaf werd meteen 
weer een afspraak gemaakt 
voor volgend jaar. 

Amsterdam Beach Hotel 
Vandaag kan dan eindelijk 
het nieuwe Amsterdam 
Beach Hotel haar eerste 
gasten ontvangen. Er is de 
laatste maanden met man 
en macht aan gewerkt om 
zover te komen. De eerste 
paar dagen van deze week 
moest er nog het nodige 
schoongemaakt worden, 
maar Suzanne Jansen is 
ervan overtuigd dat er ein-
delijk ‘gedraaid’ kan worden. 
“We hebben het tijdstip 
een paar keer moeten uit-
stellen maar nu is het dan 
eindelijk zover. In juli gaan 
we officieel open en komt 
naar verwachting burge-
meester Niek Meijer ons 
nieuwe hotel openen”, zegt 
ze vol trots. Het Amsterdam 
Beach Hotel is herrezen op 
de plaats waar vroeger ho-
tel Esplanade was geves-

Oude schoenen kunnen prima dienst doen als materiaal voor her-
gebruik. Ook als zien ze er niet mee zo mooi uit, weggooien in de 
kledingcontainer is altijd nog veel beter dan ze in de vuilnisbak doen. 
Gebruikte kleding, huishoudtextiel, gordijnen, lederen riemen, tassen, schoenen: zelfs 
wanneer het stuk is, kan het veel beter in de textielbak gegooid worden dan meegeven 
met de vuilnisman! 
In 2012 is op deze manier alleen al in Zandvoort ruim 60 ton textiel en schoeisel naar 
de textielverwerker gegaan. Dit levert een mooie bijdrage aan de milieudoelstellingen 
en helpt ons besparen op de verbrandingskosten van afval.
Voor meer informatie: www.kici.nl

ZANDVOORT SCHOON!?
gooit geen ouwe schoenen weg...

tigd. Na de volledige renova-
tie zal het zo maar een parel 
aan de Zandvoortse kroon 
kunnen worden.

Strandpaviljoens 
genomineerd
4 Zandvoortse strandpavil-
joens zijn genomineerd voor 
het Beste Strandpaviljoen 
van Nederland. Voor deze 
verkiezing moeten ze eerst 
kampioen van Noord-
Holland worden. Meer dan 
10.000 stemmen werden 
er in het land uitgebracht 
en in onze provincie, net 
als alle andere provincies, 
worden er 5 strandpavil-
joen genomineerd. Noord-
Holland koos voor Vooges 
Strand, Thalassa, PlaZand 
en Bad Zuid in Zandvoort. 
Het laatste paviljoen is 
Zoomers in Castricum. 20 
experts gaan nu als mystery 
guest op bezoek en zullen 
op 69 criteria de paviljoens 
controleren. Uiteindelijk 
rolt daar, nadat de provin-
ciale winnaars bekend zijn, 
op 4 juli in Noordwijk het 
Beste Strandpaviljoen van 
Nederland uit.

Restaurant EVI maakt 
mooi bedrag over

De diners die restaurant EVI 
aan de Zeestraat aan het 
begin van de maand orga-
niseerde voor de stichting 
Pink Ribbon, hebben het 
mooie bedrag van € 500 op-
gebracht. Het was de optel-
som van een gedeelte van de 
omzet, de overtip van de me-
dewerkers en giften van de 
gasten. Pink Ribbon, een or-
ganisatie die zich inzet voor 
onderzoek naar en hulp aan 
vrouwen met borstkanker, 
helpt borstkankerpatiënten 

Moeder eend zwom als eerste weg

Zandvoortse redt 12 jonge eendjes

Rekreade in zomervakantie

Vorige week donderdag liet plaatsgenote Sanne Kol zien 
wat dierenliefde is. Zij redde eigenhandig 12 net uit het ei 
gekropen eendjes die in de tuin van het Zandvoorts Mu-
seum met hun moeder liepen.

De zomervakantie staat alweer voor de deur! Gelukkig is er 
voor de thuisblijvers in de tweede en derde week genoeg 
te doen. Want dan organiseert Rekreade voor de 46e keer 
twee weken vol met activiteiten voor kinderen van 4 tot 
en met 12 jaar.

Sanne Kol, die jarenlang erva-
ring met vogels heeft opge-
daan in het Vogelhospitaal in 
Haarlem, bedacht zich geen 
moment toen ze vernam dat 
de familie eend daar liep. “Ze 
heeft waarschijnlijk een nest 
op het museum gemaakt en 
toen de jongen uitkwamen 

Twee teams zullen, aan de 
hand van 2 verzonnen the-
ma’s, activiteiten verzinnen 
om de twee weken, van 15 
juli tot en met 26 juli, op een 
leuke manier te vullen. Elk 
team heeft een eigen locatie 
waar van 10.00 tot 12.00 uur 
en van 14.00 tot 16.00 uur de 
kinderen voor € 1 per dagdeel 

zijn die van het dak gekomen. 
Er is daar uiteraard geen water 
en riet en dat hebben ze wel 
nodig om zich tegen bijvoor-
beeld katten en roofvogels te 
beschermen. Ik heb eerst de 
kleintjes in de kartonnen doos 
gedaan maar de moeder kon 
ik op dat moment niet van-

mee kunnen doen aan de ac-
tiviteiten. Team Noord heeft 
een locatie in het gebouw 
van Pluspunt Zandvoort, 
aan de Flemingstraat 55. 
Team Centrum gebruikt 
het Jeugdhuis achter de 
Protestantse kerk.

Naast de activiteiten op de 

gen. Ze wist wel waar haar 
baby’s waren want als ik met 
de doos ging lopen, volgde ze 
ons luid kwakend”, vertelt Kol. 

In ieder geval bleef moeder 
eend in de buurt maar ook 
met de mensen van de die-
renambulance kon ze niet 
gevangen worden. Pas 2 uur 
later lukte het, door middel 
van een trucje, uiteindelijk 
wel. De eenden werden naar 
de vijver in park Duinwijck 
gebracht en daar door Sanne 
en haar dochter vrij gelaten. 
Later kwam de familie nog 
even terug om wat brood te 
voeren en zij zagen dat de 
moeder een geweldige moe-
der is. Een boze zwaan die ei-
genlijk niets van de eendjes 
moest hebben, trotseerde 
ze en daarbij stuurde ze de 
kleintjes het riet in waardoor 
de zwaan ze geen kwaad kon 
doen. Mooi staaltje van die-
renliefde, op zo maar een don-
derdag in Zandvoort…

twee locaties zijn er ook meer-
dere gezamenlijke activitei-
ten, zoals een poppenkast, 
volksdansen en een vossen-
jacht. Jaarlijks wordt Rekreade 
op de laatste vrijdag afge-
sloten met Santekraampie. 
Voor € 3 kunnen kinderen 
dan van 12.00 tot 15.00 uur 
kaarsen en buttons maken, 
emailleren, appels versieren, 
schminken, plastic smelten 
en nog véél meer! Op www.
rekreade-zandvoort.nl staat 
een uitgebreid overzicht van 
de programma’s.

Gemeente Zandvoort
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Laurel & Hardy Culinair 2013
“BIJ ONS IN DE HALTESTRAAT”
ZATERDAG 29 JUNI van 18.00 uur tot 22.00 uur
ZONDAG 30 juni van 16.00 uur tot 20.00 uur

THIS NOTE IS NON-NEGOTIABLE. IT’S SOLE PURPOSE IS TO PROMOTE  SPECIAL EVENTS AND GOOD TIMES

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

ZANDVOOR
T

ZANDVOOR
T

ONE
OLLIE

THIS NOTE IS NON-NEGOTIABLE. IT’S SOLE PURPOSE IS TO PROMOTE  SPECIAL EVENTS AND GOOD TIMES

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

“Well, here’s another nice mess you’ve gotten me into”

ZANDVOOR
T

ZANDVOOR
T

ONE
OLLIE

THIS NOTE IS NON-NEGOTIABLE.

IT’S SOLE PURPOSE IS TO PROMOTE 

SPECIAL EVENTS AND GOOD TIMES
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CAFE LAUREL & HARDY ZANDVOORT

OH18011892

OH07081957

Betaalmiddel tijdens 
L&H Culinair is de “Ollie” 
Aan de bar verkrijgbaar!
(één “Ollie is één euro)

Café
Haltestraat 46

Zandvoort

Heerlijke gerechtjes met 
veel liefde gemaakt, zoals 
bijvoorbeeld: malse sucade, 
gewokte mosseltjes, 
gemarineerde aardbeien, 
en nog heel veel meer!!!!

Natuurlijk voor weinig 
“Ollies”!!!!

Zondag 30 juni is “De Zeemeermin” ook aanwezig bij 
ons in de Haltestraat met een fantastische aanbieding!
HOLLANDSE NIEUWE HARING VOOR ÉÉN “OLLIE”!

Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

 
Zandvoort

 
ZandvoortGasthuisstraat 11 

KIJKMOMENT: 
ZATERDAG 6 JULI OM 12:00 uur
Deze ZÉÉR ROYALE VRIJSTAANDE woning 
heeft een woonoppervlak van liefst 170 m2, 
een OPRIT met een GARAGE en een beschutte 
ACHTERTUIN. De woning is gelegen midden 
in het oude centrum maar toch in de luwte. 

ZATERDAG 6 JULI BENT U OM 12:00 UUR VAN 
HARTE WELKOM OM DEZE SPEELSE EN
VERRASSENDE WONING TE BEZICHTIGEN!

• Zéér royale vrijstaande woning in centrum;
• Parkeren op eigen terrein = uniek in centrum;
• Woonoppervlakte: ca. 170 m2 (excl. souterrain);
• Souterrain: ca. 86 m2 
• Zie plattegronden voor details.

Vraagprijs: 
€ 349.000,= k.k.

GREEVEN MAKELAARDIJ
DE MAKELAAR DIE VERKOOPT!

MEEST VERKOPENDE MAKELAAR VAN KENNEMERLAND! 
(Bron: NVM 1e kwartaal 2013)

VERKOOPPLANNEN?
Wij maken graag met u een vrijblijvende afspraak om de verkoopmogelijkheden van 
uw woning te bespreken. Ook in de huidige markt zien wij voldoende verkoopkansen! 
Zo verkopen wij onze woningen gemiddeld in 109 dagen! Kies juist daarom nu voor 
Greeven NVM Makelaardij! De actieve makelaar van Zandvoort. Bron: NVM 

Verkocht in 2013:
Dr. Kuyperstraat 2, De Schelp 69, Spoorbuurtstraat 24, Dr. Visserstraat 11,Max Euwestraat 57, De schelp 26, Hogeweg 76-5,
Tjerk Hiddesstraat 12, Burgemeester van Alphenstraat 57-2, Verzetsplein 16, Haltestraat 15D, Matthijs Molenaarstraat 18, 
Burgemeester van Alphenstraat 61-21, Haarlemmerstraat 56, Schuitengat 57, Cort van der Lindenstraat 2-8, 
Potgieterstraat 20, Raadhuisplein 11, De Favaugeplein 59 Hs, Prinsenhofstraat 7, Kostverlorenstraat 45, Tjerk Hiddesstraat 8-4, 
Koningstraat 35, Kostverlorenstraat 92-A, Kromboomsveld 51, Dr. J.G. Mezegerstraat 42, Bilderdijkstraat 13, Witte Veld 6,
 Ing. E.J.J. Kuindersstraat 9-9, Oosterparkstraat 54, Hogeweg 34, Patrijzenstraat 46 (V.O.V), Dr. C.A. Gerkestraat 135, 
Passage 3-9, Kromboomsveld 65, Tjerk Hiddesstraat 123 (V.O.V.), Van Galenstraat 54 (V.O.V.), De Schelp 90 (V.O.V.), 
Zuster Dina Brondersstraat 13 (V.O.V.), Stationsplein 15-5, Trompstraat 13-D, Reinwardtstraat 19 (V.O.V.).

Hier kan binnenkort ook uw woning bij staan! Bel voor een afspraak!

Suzanne Greeven 
Makelaar - KRMT

Rob Greeven 
Register - Makelaar Taxateur 

Timo Greeven 
Register - Makelaar Taxateur 
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 Zandvoort-noord 

Uit de hoek van 
de ondernemers

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de ondernemers 
mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de voorzitters van de di-
verse ondernemersverenigingen, de bedrijfscontactfunctionaris en 
de centrummanager. Deze week is het woord aan Dennis Spolders, 
bestuurslid Ondernemers Vereniging Zandvoort.

Als bestuurslid van de 
Ondernemersvereniging 
Zandvoort zie ik natuurlijk 
veel problematiek in het cen-
trum van Zandvoort voorbij 
komen. Een ander gedeelte 
van Zandvoort, Zandvoort-
Noord, kent zijn eigen pro-
blematiek. Ook daar wordt 
aandacht aan geschonken 
in de (Zandvoortse) media. 
Toch vind ik het leuk iets 
te vertellen over dit stukje 
Zandvoort. 

Natuurlijk: op het ogenblik 
verpaupert het snel. De 
Corodex, de Colpitt, de ge-
wezen waterzuivering en 
noem nog maar een paar 
locaties. Toch denk ik dat 
wanneer de economische 
malaise voorbij is, hier weer 
een paar mooie stukjes 
Zandvoort kunnen komen te 
staan. Hetgeen dat IK denk, 
is dat er niet aan voorbij ge-
gaan moet worden dat al-
les de hoogte in moet. Langs 
het spoor zou een prachtig 
bedrijventerrein kunnen ko-
men met een diversiteit aan 
bedrijven. Puur op bedrijven 
geënt. Op de plaats van de 
Colpitt en de Corodex zou-
den prima woningen kun-
nen komen, ook laagbouw. 
Als bij de aanleg van het 
bedrijventerrein ook maar 

rekening gehouden wordt 
met parkeren, dan nodigt 
het ook uit om bij deze be-
drijven langs te gaan. Als 
tevens vanuit de trein een 
fraai aangezicht gecreëerd 
zou kunnen worden, dan 
wil de toerist vast wel meer 
en vaker naar Zandvoort ko-
men. Tenslotte is Zandvoort-
Noord, vanuit de trein ge-
zien, toch de entree van 
Zandvoort. 

Al met al is Zandvoort-Noord 
van wezenlijk belang voor 
het functioneren van onze 
badplaats en we zien dat de 
saamhorigheid groeiende is. 
Als laatste moeten we met 
z’n allen, ondernemers en 
inwoners, vaker en meer 
de positieve elementen van 
ons dorp benadrukken en 
minder de negatieve dia-
loog opzoeken. Zandvoort is 
een mooi dorp en zal alleen 
maar mooier worden.

Met vriendelijke groeten,

Dennis Spolders
Secretaris OVZ

SKiP zomerfeestMooie seizoensafsluiting  
muziekschool New Wave

Straatvoetbaltoernooi levert een fraai bedrag op

De Zandvoortse jongste jeugd kwam zaterdagmiddag, 
ondanks een beetje regen aan het begin, toch uitgebreid 
en vrolijk kennismaken met de vele sprookjesfiguren in 
het sprookjesbos van het Kostverlorenpark. Kinderdagver-
blijf Pippeloentje had met ruim 20 vrijwilligers een ludiek 
sprookjesfeest georganiseerd.

Het was echt genieten afgelopen zaterdag in theater De 
Krocht waar de muziekschool New Wave haar slotuitvoe-
ring van dit cursusjaar in een overvolle zaal met enthousi-
ast publiek ten gehore bracht. De zeer betrokken docenten 
Eva Maria Schuster, Jeen Rabs, Chris Szymanko en Joop Rie-
dijk hadden de leerlingen uitermate goed voorbereid.

Afgelopen zaterdag werd het 9e Oude Halt straatvoetbal-
toernooi gehouden op het voetbalpleintje aan de Vondel-
laan. Tijdens het toernooi werd er geld ingezameld voor 
Stichting ‘Make a Wish Nederland’, het goede doel van 
deze regenachtige editie. 

De bezoekers werden met 
muziek welkom geheten. 
Maar liefst 90 kinderen 
samen met ouders en/of 
grootouders kwamen de vele 
sprookjesfiguren uitgebreid 
bewonderen en meedoen 
met de spelletjes die de vrij-
willigers hadden georgani-
seerd. De echt lijkende Klein 
Duimpje lag lui en overver-
moeid achterover in het nat-
te gras net als Sneeuwwitje 
(een pop), wachtend op 
droger weer en wellicht een 
paar zonnestralen. Tekenen, 
timmeren, schilderen of 

Een volle zaal met natuurlijk 
ouders en familie genoot 
zeer van de vele optredens 
die in de uitvoering wer-
den getoond. New Wave-
directeur Leo Sanders had de 
docenten vooraf  verzocht de 
leerlingen zo veel mogelijk 
in klein tot groot samenspel 
te laten optreden. Dit resul-
teerde in opvallend leuke 
en vooral verrassend muzi-
kale combinaties met viool, 
gitaar, keyboard, zang en 
piano. Zowel voor als na de 

De aanwezige ouders waren 
verbaasd over het enthousi-
asme van alle kinderen, die 
met het bijzonder slechte 
weer, wind en regen, vol 
passie en overgave aan het 
voetballen waren. De toe-

zichzelf lekker even laten 
schminken in een opval-
lende kleur was bijna overal 
mogelijk en aangemoedigd 
door de oudere bezoekers 
mochten ze overal aan 
meedoen. Ook Assepoester 
en Hans en Grietje waren 
favoriete sprookjesfiguren 
waar de vele jonge bewon-
deraars met allerlei activitei-
ten bezig werden gehouden. 
Het sprookjesfeest in het 
Kostverlorenpark werd uit-
eindelijk voor bezoekers en 
organisatie een geweldig 
succes. 

pauze sloot men af met een 
groot ensemble. Uitschieter 
was zeker een groep leerlin-
gen die twee stukken uit het 
Mumford & Sons repertoire 
speelden, dat smaakte ei-
genlijk naar meer! Over pu-
blieke belangstelling was er 
niet te klagen want de the-
aterzaal van De Krocht zat 
helemaal vol. Tevreden over 
hun optreden maar ook ver-
lost van wat gezonde span-
ning, gingen alle leerlingen 
daarna weer huiswaarts.

schouwers en ouders dank-
ten de ‘vaders’ van de orga-
nisatie. Een organisatie en 
initiatief vanuit dit plekje in 
Zandvoort, door vrijwilligers 
opgezet, spreekt blijkbaar 
iedereen aan. De organisatie 

Zomers feest in Sprookjesland

Geconcentreerde gezichten

De winnaars van de oudste groep

was de dag al vroeg begon-
nen met het opruimen van 
zwerfvuil en hondenuitwerp-
selen!

Om 10.00 uur ging het toer-
nooi van start met de kinde-
ren die in 2006 zijn geboren. 
Gelukkig voor de jongste 
deelnemers was het toen 
nog droog weer. “We zagen 
bloedspannende finales, 
prachtige doelpunten, mooie 
acties en heuse panna’s”, zegt 
medeorganisator Johan van 
Marle. Na de prijsuitreiking 
werden alle kinderen ver-
wend met friet en een frika-
del aangeboden door snack-
bar Anytime de Oude Halt. De 
sportiviteitsprijs, een mooie 
Bidon van Make a Wish 
Nederland, werd gewonnen 
door 3 meisjes. De finale van 

de oudste deelnemers werd 
gewonnen door de jongens 
van het restaurant De 4 
Geboden, na een zinderende 
5 minuten durende wedstrijd. 
Circus Zandvoort werd knap 
tweede, voor de Van Bruggen 
Adviesgroep. 

“Iedereen heeft weer een 
fijne dag gehad. We danken 
onze vrijwilligers, van de 
Zandvoortse ondernemers 
en omwonenden tot aan 
particuliere donateurs voor 
de prachtige dag voor Marcel 
Schoorl en de kinderen. Maar 
vooral voor Stichting Make 
a Wish Nederland. Aan het 
eind van de dag konden we 
namelijk bekend maken dat 
er € 278,75 binnen gehaald 
is. Een prachtig bedrag”, sluit 
Van Marle af.

Diefstal van telefoon
Twee Amsterdammers van 17 en 19 jaar, zijn woensdag-
avond 19 juni aangehouden wegens diefstal van een mo-
biele telefoon. De politie kreeg een signalement van de 
verdachten en stelde een onderzoek in. Het tweetal werd 
even later ter hoogte van de Swaluëstraat gesignaleerd 
en aangehouden, waarna ze zijn ingesloten voor verhoor.

politiebericht
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ZorgContact heet voortaan
Amie Ouderenzorg

Amie, de vertrouwde zorgaanbieder 
voor inwoners van de gemeenten 
Zandvoort en Bloemendaal.

Wij bieden u alle zorg en onder-
steuning die u nodig heeft, zowel 
in de thuissituatie als in een van 
onze woonzorgcentra Huis in de 
Duinen, A.G. Bodaan en Meerleven. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met afdeling 
Zorgbemiddeling op telefoon-
nummer 023 - 574 16 37.

Voor meer persoonlijke verhalen, ons aanbod 
en vacatures kijk op www.amie.nl

“Wandelen is mijn passie. Het Pieterpad, de Afsluitdijk, de 

wandelvierdaagse Alkmaar; ik loop wat af. Het liefst wandel ik 

alleen. In het begin vroeg ik me af of ik dat kon. Maar intuïtief 

weet ik telkens de weg te vinden. Van elke wandeling kom ik 

sterker en met meer zelfkennis terug. 

Onderweg maak ik van alles mee. Vaak hoor ik de roep van

een bonte specht en   addert er een vlinder om me heen. 

De ene keer overnacht ik in een omgebouwde paardenstal en 

leef ik op haring en bier, de andere keer logeer ik bij een Joods 

gezin en volg ik hun rituelen tijdens het avondeten. Sommige 

ervaringen hebben voor mij een diepere betekenis. 

Zoals die keer dat ik een weiland met koeien en dauw in wilde. 

Daarvoor moest ik over een hek klimmen, met een rugzak van 

twaalf kilo. Opeens werd ik op mijn rug getikt. Er stond een 

man achter me. ‘Je kunt het hek gewoon open doen’, zei hij. 

Dat deed ik. Toen ik me omdraaide was hij weg. 

De dood hoort bij het leven

Als ik wandel maak ik mijn hoofd leeg. Ik gooi ook letterlijk 

en � guurlijk steeds meer bagage uit mijn tas. Dat is � jn, want 

ik ben erg betrokken bij mijn werk. Laatst stierf een vrouw 

in mijn armen. Ze koos mij om bij haar dood te zijn, dat vind 

ik bijzonder. Ze was gelovig en we beden samen. Ik vind het 

jammer dat de uitvaartzorg het a  eggen heeft overgenomen. 

Het is een ritueel dat bij het afscheid nemen hoort; het laatste 

stukje zorg. De dood hoort bij het leven. Zo ben ik opgevoed. 

Misschien dat ik daarom zoveel a�  niteit heb met de generatie 

die er dichtbij staat. Toen mijn oma overleed, mochten we 

naar haar kijken. ‘Raak haar maar aan, het is niet eng’, zei mijn 

moeder. In 2011 overleed mijn vader. Ik heb hem gewassen en 

gekleed. Dat was erg � jn. 

Pluk de dag

Zelf ben ik ook dichtbij de dood geweest. Op mijn 34ste kreeg 

ik baarmoederhalskanker. Dat was een heftige periode. 

Ik dacht na over mijn eigen begrafenis. Gelukkig was ik er 

vroeg bij, maar ik kan geen kinderen krijgen. Door die ervaring 

ben ik wel sterker geworden en geniet ik meer van het leven. 

Mijn levensmotto is dan ook: pluk de dag. Morgen kan je 

leven totaal anders zijn. Ik geniet van de bijzondere mensen 

die ik tijdens mijn wandelingen ontmoet. En van mijn nichtje 

Kaythelin – de dochter van mijn zus – die ik heb aangestoken 

met wandelkoorts. En van elke wandeltocht. Na mijn pensio-

nering wil ik naar Santiago de Compostella, alleen! En ik hoop 

natuurlijk dat ik tot op hoge leeftijd kan blijven wandelen.” 

“Van elke wandeling 
kom ik sterker terug” 

Diana Daan, 
medewerkster psychogeriatrie-afdeling

Advertorial

Zaterdag 29 juni 
Demodag Brandweer

10.00 - 15.00 uur | Raadhuisplein

De Zandvoortse brandweer bestaat voor een groot gedeelte uit vrijwil-
ligers. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat de brandweer in Zandvoort 
in de avonduren en in het weekend snel en adequaat ter plaatse kan 
zijn. In het kader van de wervingsactie ‘Help jij ons uit brand?’ geeft het 
Zandvoortse brandweerkorps een demodag om nieuwe vrijwilligers 
te enthousiasmeren.

De werkzaamheden van een brandweervrijwilliger zijn erg uiteenlo-
pend. Ze worden niet alleen ingezet bij het blussen van brand, maar 
ook bij verhelpen van stormschade, hulp bij verkeersongevallen en 
tevens zijn ze bij alle race activiteiten op het Circuit Park Zandvoort 
aanwezig. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd met zeer pro-
fessionele uitrusting.

Als vrijwillig brandweerman kun je rekenen op verschillende 
Rijksdiploma’s, een aantrekkelijke vergoeding voor de door jou geïn-
vesteerde tijd, kameraadschap en wat eigenlijk nog het belangrijkst 
is: je draagt zorg voor de veiligheid van de Zandvoortse gemeenschap. 
Dus zoek je een waardevolle bezigheid waar je iets voor terug krijgt 
maar waar je ook iets aan de Zandvoortse gemeenschap bijdraagt, 
wellicht is de brandweer dan iets voor jou! 

Voordeel bij Texaco Zandvoort
Texaco aan de Burgemeester van Alphenstraat 102 geeft van vrijdag 28 juni tot en met 
zondag 30 juni een spectaculair voordeel. Klanten krijgen deze dagen 10 cent korting op 
de Euro en 8 cent korting op de diesel. Tevens ontvangen zij bij inlevering van de coupon 
(zie advertentie) vijftig procent korting op een wasprogramma. 

Ter kennismaking met de 
Piacetto koffiecorner, krijgt 
iedere klant een gratis kop 
koffie tijdens het tanken. Dus 
kom langs en pak dat voor-
deel! Ook na het actieweek-
end kan men euro’s bespa-
ren bij Texaco Zandvoort. Zij 
blijven namelijk super hoge 

kortingen voeren en klanten 
kunnen gebruik maken van 
het bekende Rocks’ spaarpro-
gramma. Dit resulteert al snel 
in Rocks’ Vijfjes die besteed 
kunnen worden voor mooie 
geschenken. Tevens kunt u 
hier sparen voor een gratis 
wasbeurt voor de wasstraat. 

Kortom blijvend hoge kortin-
gen en volop spaarvoordeel! 

Het enthousiaste team van 
medewerkers begroet ieder-
een graag bij het tankstation 
van Auto Strijder. Kijk voor 
meer informatie op : www.
autostrijder.nl



9

Zandvoortse Courant • nummer 26 • 27 JunI 2013

Pieter Derks | foto: PR

Weer

Temperatuur

Max 15 14-15 16 16

Min 10 10 12 11

Zon 30%  20%  30%  40% 

Neerslag 80% 90% 40% 30%  

Wind wnw. 4 wnw. 4-5 nw. 4 nw. 4

Vooral rond vrijdag 
wisselvallig en koud 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Ook deze week gaan we 
‘schapen scheren’ met 
lage dagtemperaturen, 
regelmatig bewolking en 
kans op enkele buien ook 
nog. Maximaal komt het 
kwik uit op 15-16 graden 
in onze Zandvoortse om-
geving tijdens de middag. 
De nachten zijn koel met 
soms maar 10 graden.

Een hele normale Hol-
landse weerssituatie bele-
ven we met een hardnek-
kig Azorenhogedrukgebied 
pontificaal op de Oceaan 
en ten noorden van het 
hoog het bekende door-
stroomde weer dat zo 
kenmerkend is voor een 
traditionele westcirculatie. 
Vanwege die doorstroomd-
heid van de atmosfeer kun-
nen zwakke storingen re-
gelmatig doordringen tot 
in het Noordzeegebied en 
ons zo nu en dan wat re-
gen of enkele buien geven. 
Dit zal vooral later op don-
derdag en ook op vrijdag 
het geval zijn. Veel wolken 
dan en ook is het koud met 
amper 15 graden. De wind 
waait daarbij voortdurend 
uit richtingen tussen west 
en noordwest en is zo nu 

en dan vrij krachtig, wind-
kracht 5.

De vooruitzichten voor de 
middellange termijn zijn 
niet ongunstig. Het net 
genoemde Azorenhoog 
krijgt een uitloper richting 
de Benelux en later zou 
zelfs een apart filiaal zich 
in de buurt van Nederland 
kunnen vestigen. Indien 
dat gebeurt stabiliseert 
de atmosfeer verder, wordt 
het zonniger en ook wat 
warmer met juli op de ka-
lender. Over hitteperikelen 
hebben we het nog maar 
niet, terwijl een Engelse 
krant afgelopen maan-
dag al repte over een aan-
staande warmtegolf in het 
Verenigd Koninkrijk. 

De situatie lijkt wel wat op 
die uit 1983 en 1991 toen 
het tot en met juni veel te 
koud was waarna de zo-
mer zich begin juli open-
baarde. Slechts zelden zie 
je dat het na een te koud 
voorjaar ook de rest van 
het (zomer) seizoen koud 
en met veel neerslag ver-
loopt.  

weerman Marc Putto 

In de kalenderklimatologie is het tijdvak tussen 18 en 24 
juni bekend als de schapenscheerderskoude. Niet zel-
den is het in dit tijdvak te koud voor de tijd van het jaar 
en veelal ook bewolkt. Prima omstandigheden dus om 
de schapen te scheren. De felle junizon schijnt door de 
hardnekkige wolkenvelden niet al te fel op de kale, net 
geschoren schapenhuiden.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Culture at the Beach 2013

Jamsessie verhuist

Lotgenotengroep voor 
mantelzorgers

Voortaan betaald 
parkeren bij Center Parcs 

De verkoop van kaarten voor de derde editie van Culture at 
the Beach, dat dit jaar plaatsvindt op zondag 6 oktober, is 
begonnen. Vorig jaar waren alle entreebewijzen voortijdig 
uitverkocht en daarom heeft de organisatie besloten dit 
jaar een samenwerking aan te gaan met 2 extra strandpa-
viljoens en zijn er tegelijkertijd weer nieuwe en ook meer 
artiesten gecontracteerd.

De jamsessie die iedere eerste vrijdag van de maand in 
café Oomstee door Hans Suwerink en Arthur Heuwekeme-
ijer werd georganiseerd, gaat met ingang van 5 juli aan-
staande verhuizen. De heren hebben met café Neuf aan de 
Haltestraat overeenstemming bereikt om daar eens in de 
maand een jamsessie te organiseren.

Eind mei is er een bijeenkomst gehouden in Steunpunt 
OOK Zandvoort voor mensen die voor een ander zorgen, 
ook wel mantelzorgers genoemd. Naar aanleiding van het 
succes van deze middag is besloten om een groep voor lot-
genoten te starten. 

Vanaf komende maandag 1 juli introduceert Center Parcs 
Zandvoort betaald parkeren op haar parkeerterrein. Er wordt 
de komende weken volop gewerkt aan een nieuw parkeersy-
steem bij de entree van het park aan de Vondellaan. 

Culture at the Beach is een di-
nershow voor het goede doel 
en is een initiatief van Lions 
Club Zandvoort in samenwer-
king met Stadsschouwburg 
& Philharmonie Haarlem. 
Dit jaar doen de volgende 
Zandvoortse paviljoens mee: 
Vooges Strand, Beachclub 
N°5, de Haven van Zandvoort, 
PlaZand, Club Nautique en 
Rapa Nui.

Tussen de verschillende optre-
dens van de artiesten wordt 
een driegangenmenu geser-
veerd voor de gasten. U kiest 
uw eigen favoriete strandpa-
viljoen waar u de hele avond 
blijft en kunt genieten van drie 
bijzondere verrassingsoptre-
dens van drie van de volgende 
artiesten: Dolf Jansen, Miss 
Molly & Me, Rayen Panday, 

De sessies, die steevast een 
groot aantal artiesten trek-
ken en die voor het publiek 
echt genieten zijn, begin-
nen om 21.00 uur en naar 
verwachting zal de laatste 
noot rond 00.00 uur ge-
speeld worden. Marianne 
de Bruyn van café Neuf is ui-
teraard helemaal blij met de 

Het was een bijzondere mid-
dag waarin zowel het geven 
van informatie over mantel-
zorg als het delen van elkaars 
ervaringen aandacht kreeg. 
Het ontmoeten van andere 
‘zorgers’, die precies begrijpen 
wat het is om mantelzorger 
te zijn, is van grote waarde, zo 
bleek deze middag. 

De lotgenotengroep zal om 
de 6 weken in het steunpunt 
OOK Zandvoort, Flemingstraat 
55, bij elkaar komen. De eer-
ste bijeenkomst vindt plaats 
op dinsdag 6 augustus van 

Met name in het hoogsei-
zoen heeft de Zandvoortse 
vestiging van Center Parcs 
te maken met een overvolle 
parkeerplaats. Vooral veel 
andere bezoekers maken 
dan gebruik van de gratis 
parkeergelegenheid, wat er 
toe leidt dat de parkgasten 
niet meer kunnen parkeren 
en de auto’s noodgedwon-
gen bij de bungalow moe-
ten worden geplaatst. “Dit 
is niet de bedoeling”, zegt 
Inge Zwaagman, General 
Manager van park Zandvoort, 
“wij hanteren het uitgangs-
punt dat wij een autovrij park 
zijn, zodat kinderen veilig op 
de paden bij de cottages kun-
nen spelen. Ook dagrecrean-
ten maken volop gebruik van 
onze parkeerplaats, en er zijn 
uiteraard veel mensen die 
een bezoek brengen aan ons 
zwembad. Deze mensen mo-
gen uiteraard bij ons blijven 

Pieter Derks, Piepschuim en 
Emilio Guzman. De artiesten 
reizen dus van paviljoen naar 
paviljoen.

De netto opbrengst van 
het evenement gaat naar 
de Stichting Lions Helpen 
Kinderen (SLHK), een stichting 
die zich reeds jaren volledig 
inzet voor relatief kleinere 
projecten ten behoeve van 
kansarme kinderen in bin-
nen- en buitenland. Zie ook 
www.lionshelpenkinderen.
nl. Kaarten voor deze unieke 
avond zijn te koop bij de deel-
nemende strandpaviljoens 
en de leden van Lions Club 
Zandvoort. De prijs bedraagt 
€ 75 per kaart en de drankjes 
zijn niet inbegrepen. Meer 
informatie vindt u op www.
cultureatthebeach.com. 

nieuwe locatie voor de jam-
sessie: “Het gaat op dezelfde 
manier als bij café Oomstee 
alleen wordt de muziek iets 
aangepast naar onze stijl. 
Het gaat een soort van jazzy 
lounge-muziek worden. De 
tijden blijven hetzelfde maar 
je hoeft niet gek te kijken als 
het wat later gaat worden.”

10.00 tot 12.00 uur. Enkele 
bezoekers van de informa-
tiebijeenkomst hebben zich 
al opgegeven maar er is nog 
plaats. Deelname is gratis. 
Aanmelden kan bij Annet 
Hilgersom van Tandem, cen-
trum voor mantelzorgonder-
steuning, via tel. 06-52790949 
of e-mail: info@tandemman-
telzorg.nl. Als u graag wil 
deelnemen maar de persoon 
voor wie u zorgt niet alleen 
thuis wil laten, dan zijn er via 
de Plusdienst van Pluspunt 
vrijwilligers beschikbaar als 
gezelschap. Telefoon: 5717373.

parkeren, maar zullen voort-
aan daarvoor moeten beta-
len.” Het tarief in combinatie 
met een zwembadkaartje is 
€ 3,50 voor de gehele dag. 
De overige tarieven zijn on-
geveer gelijk aan de gemeen-
telijke parkeertarieven. 

Er wordt tevens rekening ge-
houden met een ruime vrije 
uitrijtijd van 30 minuten. Veel 
ouders komen de kinderen 
even afzetten voor zwemles, 
of even snel een boodschap 
doen. Dit is geen probleem, 
iedereen kan binnen een 
half uur gratis uitrijden zon-
der parkeerkosten te hoeven 
betalen. Center Parcs Park 
Zandvoort verwacht geen 
extra overlast voor omwo-
nenden en/of de doorstro-
ming van verkeer op de Van 
Lennepweg en Vondellaan 
ten gevolge van het invoeren 
van dit systeem.
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Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

WIJ ZIJN vRIJDAgS vAN 9.00 - tOt 21.00 uuR gEOPEND!

t/m 12 jr.

Specialist voor al uw bloemwerken.

Zo...nieuw interieur?
Nee hoor, 
gewoon wat mooie planten gekocht.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Groot assortiment
zomerplanten 

en vaste planten

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

Kostverlorenstraat 121, 2042 PE  Zandvoort
tel: 023 57 168 41
info@notarissenzandvoort.nl
www.notarissenzandvoort.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Vakantiebezorg(st)er 
gezocht
Ben jij onze bezorger die tijdens de 
zomervakantie 1 of meerdere malen 
per week de brievenbus van de buren wil laten klepperen?

Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en  
gaat door weer en wind op pad om de kranten en/of folders  
te bezorgen.

Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de 
NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat je niet uit het 
veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?  
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478

of surf naar www.zvo-verspreiders.nl
en vul daar je aanmelding in!

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.
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Optreden I Cantatori Allegri uitstekend

Oomstee Jazz leeft vanaf nu
voort in herinneringen

Kleurrijke expositie van Maatje Winters
Een uitstekende prestatie heeft het kamerkoor I Cantatori 
Allegri van dirigent Jan Peter Versteege afgelopen zondag in 
theater De Krocht neergezet. Een vol programma, met 24 lie-
deren in allerlei stijlen en uit allerlei landen, vermaakte een 
te magere bezetting van het theater. Slecht een paar han-
denvol belangstellenden waren op dit concert afgekomen.

Vorige week vrijdag was de allerlaatste uitvoering van 
Oomstee Jazz. Het werd bijna een ‘tribute’ aan Ton Ariesen 
die aan de wieg stond van de zeer geslaagde jazzavonden 
in zijn café. Een in de wijde omgeving bekende locatie gaat 
vooralsnog als pleisterpunt voor de jazzliefhebber ophou-
den te bestaan en neemt een prominente plaats in, in de 
geschiedenis van Zandvoort.

In galerie Coenraad Art Gallery aan de Noorderstraat is 
vorige week zondag de expositie ‘Ontmoeting aan Zee’ 
geopend. In deze expositie worden unieke werken van 
Maatje Winters getoond. 

door Joop van Nes jr.

Opvallend verschil met de 
eerste keer dat ik het koor 
daar mocht beluisteren, 
was de vooruitgang die met 
name de solisten hebben 
doorgemaakt. Waar het vo-
rige keer wat povertjes was, 
klonken de stemmen nu als 

Ton Ariesen heeft er nooit een 
geheim van gemaakt dat hij 
wilde stoppen met zijn suc-
cesvolle café Oomstee. Nu het 
(bijna) zover is, houdt tevens 
Oomstee Jazz op te bestaan 
of de nieuwe uitbaters moe-
ten beslissen om hiermee 
door te gaan maar voorlopig 
is daar geen zicht op.

Winters experimenteert met 
kleuren en vormen. Zo zoekt 
zij de grenzen op in allerlei 
vormen van objecten, die zij 
vervolgens combineert met 
onder andere keramiek en 
deze dan verwerkt tot een 
kunstwerk. Het op het strand 

de spreekwoordelijke klok. 
Helaas moet het koor het met 
een minimale bezetting van 
de heren doen, maar dirigent 
Versteege zelf zet zijn geoe-
fende stem regelmatig in ter 
ondersteuning.

Voor de pauze bracht het koor 
een mix van oude, geestelijke 

Het werd vrijdag een memo-
rabel concert. Organisator 
Menno Veenendaal had als 
begeleidingsgroep van zan-
geres Iris een aantal arties-
ten meegenomen die vanaf 
het begin van Oomstee Jazz, 
in 2008, met de regelmaat 
van de klok in Oomstee te 
zien en te horen waren. 

gevonden hout bijvoorbeeld 
transformeert zij in kunst-
objecten. Het is dan ook een 
kleurrijk geheel geworden.

Winters en haar partner 
Hein van den Nieuwenhof 
wonen niet aan zee, zelfs 

liederen en bewerkingen van 
een groot aantal volksliede-
ren uit landen als Mexico, 
Frankrijk Israël, Japan en Zuid-
Afrika. Na de pauze stonden 
meerstemmige composities 
uit het populaire opera- en 
musicalrepertoire op het 
programma, en werd de hulp 
van het publiek ingeroepen 
om mee te zingen met het 
bekende Slavenkoor uit de 
opera Nabucco van Giuseppe 
Verdi. Versteege was zo slim 
om de tekst uitgeprint in het 
programmaboekje te verwer-
ken zodat niemand hoefde te 
neuriën. Van hoge kwaliteit 
was de solo van Versteege zelf. 
Uit de opera Don Carlos van 
Verdi zong hij met zijn mooie 
stem ‘Ella giammi ma mo’. 
Vermeldenswaardig was nog 
de prestatie die de Russische 
Julia Buizer-Madzhar op de 
piano neerzette. Een prachtig 
concert dat de volgende keer 
meer bezoekers verdient. 

Opvallend was het behoorlijk 
aantal Duitse gasten dat de 
weg naar Oomstee had ge-
vonden en gebroederlijk met 
het Zandvoortse publiek werd 
met volle teugen genoten van 
de zangkwaliteiten van Iris. Zij 
zong op sublieme wijze vele 
jazzstandards die door de 
gasten zeer op prijs gesteld 
werden. Haar stem leent zich 
namelijk prima voor de meer 
melodieuze jazz. Veenendaal 
had Nick van den Bos op pi-
ano, Clous van Mechelen op 
saxofoon en Eric Heijnsdijk op 
contrabas, meegenomen en 
met hemzelf op drums werd 
het een feestelijke laatste 
jazzavond in Oomstee, maar 
toch ook een beetje een avond 
van vele herinneringen aan 
de vele bekende artiesten die 
gespeeld hebben in Oomstee. 
Mooie woorden van dank wa-
ren er van Veenendaal aan 
het adres van Ariesen voor de 
vele plezierige avonden die zij 
doorgebracht hebben in het 
enige jazzcafé van Zandvoort.

ver weg daarvan, maar ze 
grijpen bijna iedere gele-
genheid aan om naar de va-
derlandse kust te gaan. Daar 
doet Maatje haar inspiratie 
op en die is niet mis. In een 
stuk aangespoeld hout ziet 
zij een vis en ook de bewe-
ging van de golven en de 
schelpen halen het beste 
in haar naar boven. Veelal 
maakt zij ‘hangkunst’, maar 
in de expositie zijn ook 
staande objecten te zien. 
Een zeer kleurrijk geheel dat 
er gewoon om vraagt om be-
wonderd te worden. 

Coenraad Art Gallery is ge-
vestigd in de Noorderstraat 
1 en geopend op donderdag 
tot en met zondag in de 
maanden april tot en met 
september tussen 14.00 en 
18.00 uur. Bezichtigen buiten 
de openingstijden is op aan-
vraag altijd mogelijk. Meer 
informatie vindt u op www.
coenraad-art-gallery.nl.

Zomerexpositie in de Agatha kerk 
Evenals de vorige jaren, reageerden 26 kunstenaars uit de regio op de oproep van de 
Lokale Raad van Kerken om mee te doen aan de traditionele zomerexpositie. Het thema 
‘hemel, zee en aarde’ is een combinatie met de oecumenische kerkdiensten die dit sei-
zoen in de Zandvoortse kerken worden gehouden. 

door Nel Kerkman

Hoewel het jaarthema 
steeds een moeilijke opgave 
is, is het resultaat van de 
ingebrachte kunstwerken 
zoals altijd van hoog niveau. 
Het zijn zeker niet alleen 
schilderijen die worden ten-
toongesteld in de Agatha 
kerk aan de Grote Krocht, de 
aangeboden kunst is zeer di-
vers. Zo zijn er beelden, glas-
kunst, sieraden, zijden sjaals, 
patchwork, fotocollages en 
gedichten te bewonderen 
met als thema ‘hemel, zee 
en aarde’. De kunstwerken 
zijn voorzien van de motiva-
ties van de kunstenaars. Ook 

 I Cantatori Allegri in De Krocht

De artiesten waar het mee begon | Foto: Wim Mendel

Opening expositie Maatje Winters

staat aangegeven hoe hun 
kunst tot stand is gekomen 
en wat het thema voor een 
invloed heeft gehad op hun 
creativiteit. 

De kunstwerken zijn ook dit 
jaar in de rechter zijgang van 
de kerk tentoongesteld. De 
kunstcommissie heeft sa-
men met de werkgroep van 
de Agatha kerk de geëxpo-
seerde kunst vakkundig op-
gehangen en de kunstwer-
ken komen fantastisch tot 
hun recht.

Op 6 juli om 14.30 uur wordt 
de tentoonstelling feestelijk 
geopend en iedereen is van 

harte uitgenodigd. Tot 7 
september staan de deuren 
van de Agatha kerk elke za-
terdagmiddag van 14.00 tot 
17.00 uur gastvrij open. Er 
zijn vrijwilligers aanwezig 
en op verzoek vertellen ze u 
graag over de geëxposeerde 
kunstwerken en over het 
fraai ingerichte monumen-
tale kerkgebouw, dat in 2007 
een grote opknapbeurt heeft 
gehad. 

Voor degenen die niet op 
zaterdag kunnen, bestaat de 
mogelijkheid om ook op de 
zondagochtenden, na de Mis, 
de tentoonstelling tot onge-
veer 12.30 uur te bezichtigen. 

C U L T U U R



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij de nieuwe 
collectie tuinbeelden 

binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

Noord-Hollandse
SMAAQ ZACHT GERIJPT

Proef de zomer!!
Nu 500 gram € 4,99kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hele maand juli voor Pashouders
Varkensfilet rollade 

Kilo € 9,95

Nu met Zandvoort Pas;
AFslANkmAssAge
(kuur van 10x)

www.PrAktijkixchel.Nl

wellNessPrAktijk

10%
kortin

g

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

TIJDENS ZANDVOORT CULINAIR ZIJN WIJ OPEN!
Misschien niet zo culinair, maar...............
- geen wachtrijen 
- bij slecht weer een dak boven je hoofd
- je komt wat minder mensen tegen
- zoals altijd een goede prijs/kwaliteit verhouding
- voor pashouders, na het diner een gratis Dame Blanche



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

15% KORTING
OP WENSKAARTEN

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juli

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588



DE HOEF,  Alkmaar      de  goedkoopste  in  de  reg ioOPMEER Tanken-wassen-shoppen

OPMEER

Texaco Opmeer maakt deel uit van BOHA Oliemaatschappij. 
Voor nog meer informatie over meer aangesloten en 
deelnemende tankstations: www.boha-oliemij.nl

Texaco Opmeer, Lindengracht 28, 1716 DD Opmeer
Openingstijden: ma t/m  vrij  6.00-21.00 uur
 zat  7.00-21.00 uur
 zon  8.00-21.00 uur

Pak dat voordeel!
van vrijdag 31 mei t/m zondag 2 juni

Euro 14 cent korting*
Diesel 12 cent korting*

Buiten de actie periode
blijvend lage prijzen:

Euro 11 cent korting*
Diesel 9 cent korting*

*Korting per liter vanaf de landelijke adviesprijs. Korting is reeds verrekend op de prijs aan de pomp.

✃

ebruari)
Bij inlevering 

van deze bon en bij 
minimaal 20 liter tanken. 

Een super handige 
attentie!

SPAAR HIER VOOR:

ROCKS’

T-SHIRTS

EN GRATIS WASSEN

Bon geldig t/m 30 juni 2013

*Langs de N99.

VAN MEDEVOORT

Texaco Van Medevoort maakt deel uit van BOHA Oliemaatschappij.Texaco Van Medevoort, Molenakker 2, 1777 HS Hippolytushoef

SPAAR HIER VOOR:

ROCKS’ EN

GRATIS T-SHIRTS

Euro 11 cent korting*
Diesel 9 cent korting*
LPG 15 cent korting*

Auto Strijder, Burgemeester van Alphenstraat 102, 2041 KP ZANDVOORT 

Openingstijden: ma t/m za 07.00 - 20.00 uur
 zo 08.00 - 19.00 uur

Tijdens de actieperiode gratis kop koffie 
terwijl u tankt!

AuTo STrijder ZAndVoorT TAnKen-WASSen-SHoPPen

van vrijdag 28 juni t/m zondag 30 juni

Euro 10 cent korting*
Diesel 8 cent korting*

Buiten de actie periode
blijvend hoge kortingen.
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                              Cécile Bleijs

haar, waarbij zij met de toeristen het hele land doortrok, 
walvissen ging spotten (“een geweldige ervaring”), maar 
ook een gewapende overval meemaakte. 

Hoewel zij in 2003 haar baan als reisleidster afsloot, had 
Cécile al in 2000 een stukje land gekocht in Equador: er stond 
alleen een klein hutje, er was geen elektriciteit en wassen 
deed zij in de rivier! De voorzieningen voor de lokale bevol-
king waren ook primitief. Met haar toeristen kwam zij vaak 
in het hoog in de bergen gelegen Santa Rosa. Er was geen 
school voor de kinderen en zo besloot zij daar een school-

tje met twee klaslokalen te stichten, dat door circa 
50 mannen en vrouwen binnen zes weken 

gebouwd werd. Het geraamte is van 
metaal gemaakt en de bouwmateri-

alen moesten van ver komen. Het 
benodigde geld was afkomstig 

van oud-reizigers, de kerk en 
collectes in kroegen. “Het 

geeft mij erg veel voldoe-
ning en ik ga er nog steeds 
elk jaar in maart naar toe 
met allerlei schoolspullen, 
die daar namelijk een stuk 
duurder zijn dan hier”, ver-
telt zij met veel passie.

De reden dat onze dorpsge-
note in 2003 stopte met het 

reisleiderschap, was de ken-
nismaking met haar vriend Rob 

Delies van Eetcafé ‘De Boomerang’ 
op de Passage, waar zij sinds die tijd 

samen met Rob de scepter zwaait. Het rei-
zen naar bijzondere gebieden in de wereld heeft zij 

echter niet opgegeven, want in november wordt er altijd een 
natuurgerelateerde tocht gemaakt, zoals naar India voor de 
tijgers, naar de berggorilla’s in Uganda en Tanzania, naar 
Antarctica voor walvissen en zeeluipaarden. Als Cécile de 
overige tien maanden in Zandvoort is, kunt u haar ’s morgens 
vroeg onder meer wandelend en fotograferend vinden in 
de Waterleidingduinen (“waar de meest verschillende vo-
gelsoorten van Nederland zitten, zoals de boomvalk en de 
ijsvogel”). Ook de vos en de bunzing en natuurlijk de herten 
komt zij daar regelmatig tegen.

Kortom, Cécile Bleijs is een echt natuurmens en kan volop 
genieten van alle mooie en boeiende zaken, die in en om ons 
dorp te ontdekken zijn.

Dorpsgenoten

“Eigenlijk was het mijn wens om hierna biologie te stude-
ren maar aangezien ik geen wis- en natuurkunde in mijn 
pakket had, bleek dat helaas niet mogelijk”, zegt zij met 
toch nog steeds wat teleurstelling in haar stem. Het 
was echter ook een mooie gelegenheid om 
haar andere verlangen, namelijk rei-
zen, een kans te geven. Zo vertrok 
zij naar familie in Canada, waar 
zij veel in de prachtige natuur 
doorbracht. Vervolgens ging 
zij twee maanden Spaans 
leren in Spanje en na een 
reis door Australië werd zij 
op haar 24e aangenomen 
als bedrijfsleider bij het 
Argentijnse restaurant 
El Rancho in Amsterdam. 
Cécile: “Horeca-ervaring 
had ik genoeg, want zoals 
zoveel Zandvoorters werkte 
ik al op mijn 14e op het strand, 
bij paviljoen 17 van Zwemmer, 
vanaf mijn 16e was ik in de week-
enden in Dreefzicht in Heemstede in 
de bediening actief en werkte ik van mijn 
21e tot 24e jaar bij strandpaviljoen Adam en 
Eva.” 

Na vijf jaren Amsterdam opende zij in 1987 haar eigen 
Argentijnse restaurant in Zandvoort: ‘La Cabana’ in de ‘ver-
lengde’ Haltestraat, waar tegenwoordig Mollie & Co is ge-
vestigd. “Omdat ik mijn Spaanse cursus niet helemaal had 
afgerond en ik nog nooit in Zuid-Amerika was geweest, 
pakte ik op mijn 33e mijn rugzak en vertrok naar Equador 
dat 7x zo groot als Nederland is. De natuur is daar prachtig 
en het land is makkelijk te bereizen. De eerste keer bleef ik 
er drie maanden, maar later ben ik nog vele malen terug-
gekeerd en daarnaast ook Peru, Bolivia, Argentinië, Chili en 
de Galapagoseilanden bezocht. Ik kreeg namelijk een baan 
als reisleidster in Equador aangeboden, wat mij op het lijf 
geschreven was.” Het was een heel interessante tijd voor 

Cécile Bleijs
Een reislustig type. Dat kan met recht gezegd worden over 
de dorpsgenote van deze week: Cécile Bleijs (52). Een gebo-
ren Zandvoortse in een gezin met nog twee broers, destijds 
wonende aan de Van Lennepweg. In de allereerste 1e klas 
van de Nicolaasschool begon haar schoolcarrière, waarna 
het Triniteitslyceum volgde.

door Erna Meijer

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. 
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet 
heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)Afhaalpunten

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat 
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven 
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Receptenlijn Zandvoortse huisartsen 

Kunt u uitleggen waarom uw patiënten € 0,25 per minuut met 
een maximum van € 12,50! voor de receptenlijn (t.b.v. herhaal-
recepten) moeten betalen, terwijl deze lijn (0900 – 5712345) 
eerst gewoon tegen lokale kosten gebeld kon worden? En wie 
krijgt dit bedrag: de gezamenlijke huisartsen? Op de sites waar 
je een dergelijk nummer kan aanvragen staat: een 0900 num-
mer wordt vooral gebruikt voor commerciële diensten tegen 
betaling.
Zullen we dan maar afspreken dat uw patiënten allemaal weer 
gewoon naar uw assistentes gaan bellen voor een herhaalrecept; 
dat is een stuk goedkoper. 
Kan dit nou niet anders?

Marina Bruins

De Algemene Begraafplaats Zandvoort
artikel 23: dit is de arrogantie voorbij.

1) Schoonmaken van ons familiegraf  dat doe ik.
2) Bladeren verwijderen  dat doe ik.
3) Onkruid verwijderen  dat doe ik.
4) Het stellen eventueel  dat doe ik.

Het algemeen onderhoud (€ 17,- per jaar) is logisch. Maar 
niet het 4-voudige hiervan er nog bovenop! Het is te tragisch 
voor woorden. 

Hier stopt mijn relaas want tegen personen met een ‘stenen 
hart’ is het moeilijk praten. 

Pieter Christiaan Visser
N.B. Micha: 6-1

Aan de slag met Scratch 
Op woensdag 3 juli, van 14.30 tot 16.30 uur, kunnen kinde-
ren van 10 tot en met 14 jaar in Bibliotheek Zandvoort gra-
tis meedoen aan de workshop 'Aan de slag met Scratch'. 
Scratch is een supercool programma, waarmee kinderen 
zelf dingen kunnen bouwen voor op de computer.

Vind jij het tof om je eigen 
computerprogramma te bou-
wen? Wil je verhalen vertel-
len met beeld en 
geluid? Of heb je 
zin om zelf muziek, 
kunst of spelletjes 
te maken? Doe 
dan mee! Je leert 
stap voor stap een 
animatie maken, 
een game ontwerpen en bou-
wen met geluid, beweging en 
kleur. Alles wat je tijdens deze 

workshop leert en maakt, kun 
je op internet zetten zodat al 
je vrienden jouw ontwerp kun-

nen zien.

In verband met 
een beperkt 
aantal plaatsen 
is het noodzake-
lijk van tevoren 
te reserveren bij 

de balies van de bibliotheek-
vestigingen of via www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg 

en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 

023-5353591 of 
06-22209568

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Nieuwe 
Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty 
studio. 

Oosterduinweg 1 Haarlem, 
tel. 023-5476101

 www.sunergy.info
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
Tel. 06-41074141
www.stucadoor-

specialisten.nl

PC-problemen? 
Rep-it 

lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) 
netwerk of advies 

bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken 

+ nagels knippen 
+ eelt verwijderen 

+ evt. likdoorns weghalen 
+ creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info: 5734944 of 

06-50203097
.........................................................

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-,

 wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,

Zandvoort 
Lid van Pro Voet 

(*vergoed door zorg-
verzekering) 

.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

.........................................................
Voor een pedicure  

behandeling waarin u de 
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is in 

het verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroei-
de nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 

16 jaar ervaring. 
Tel. 06-46098919. 

www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Schilder heeft tijd over
€ 12,50 p.u. 

Ook stucwerk mogelijk. 
Tel. 06-27048739.

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 
of 0653231754

.........................................................
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
10-17 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

06-53693409
.........................................................

Te huur:
 7 pers. chalet 

op het eiland van Maurik. 
(Betuwe) 

All in prijs al vanaf 
€ 495 p.wk. 

Voor info: marcelhorneman @
gmail.com

Klussen-Renovatie-Bouw 
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen in 

en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren, 

timmerwerk, 
badkamers en keukens. 

Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit! 

Ook voor schoonmaakwerk 
voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212 

.........................................................
Vrijdag 28 juni is het 

'Nationale Modderdag'. 
Dan mag iedereen 
lekker vies worden: 

natuurlijk ook bij SKiP! 
Op die dag zorgen we voor 

extra zand en waterpret: 
we maken 

heerlijke moddersoep en 
mooie moddertaarten. 

www.pippeloentje-pluk.nl
.........................................................

Staat uw huis leeg?
Wij zoeken een 

HUURWONING in 
Zandvoort: +120M2, tuin, 

3 of 4 slaapkamers. 
Geen leegstandswet. 

Mail of bel: 
n_rietberg@hotmail.com 

of 06-29 55555 
.........................................................

Garnalennetten (nieuw)
Solide handgemaakte 

demontabele duwnetten 
(fijnmazig nylon)

breedtes van 1.25 tot 2.10 m
info: www.garnalennet.nl

T.023 5716520
M.06 40458900

.........................................................
Healing Service: 

Maandagmiddag 1 juli 
op afspraak tussen 
13.00 en 15.00 uur.

Gebed voor zieken en 
andere problemen.

Haltestraat 62b, 
tel. 06-40236673

Te huur: 
zolderetage

Eigen douche-
toilet-keukenblok. €575 
incl. GWL. 1 maand borg. 

Direct beschikbaar. 
Tel. 06-55393759

.........................................................
Te koop: twee 42-lats 

verstelbare lattenbodems
 70x200 cm. 

Merk: BOSS-flex. 
zgan. Prijs: €90,- 
Tel. 023-5713486

.........................................................
Ontdek Tennisclub 

Zandvoort. 
Onbeperkt tennissen 

in juli en augustus: 
€100,-

Zie zomerlidmaatschap 
op www.tc-zandvoort.nl

.........................................................
De Zandvoortsche 

Houtschuur
steigerplank 5 m. v.a. € 15,-
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.
schroten 13x90 mm € 2.60/m.
lengtes van 2.10 tot 5.40 m. 

andere artikelen 
op bestelling

geopend za 12.00-17.00 u 
en op afspraak, 
ook ’s avonds.

uitsluitend á contant, 
geen pin

AANBIEDING: 25% 
KORTING op

schroten t/m 6 juli a.s.
van € 2.60 voor 1.95/m.

Joost van Diepen
 tel. 06-29091069

 ........................................................
Te Huur 

De Schelp
Voor langere termijn

Gemeub. appartement
Geen huisdieren.
€ 625,- excl. GLW
Tel. 023-5719653
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"Koester de toevalligheden  

die op je pad komen,  

want zij zijn de verbinding  

met het veld van oneindig  

veel mogelijkheden"
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(Deepak Chopra)

Tegeltje

Wat is Handhaving toch een ramp voor Zandvoort. Alleen 
maar bonnen uitschrijven omdat er niks in de meter ge-
gooid is. Of omdat we even snel de auto dubbel geparkeerd 
hebben waardoor anderen niet weg kunnen.

Alle gekheid op een stokje, ze doen gewoon hun werk! Het 
lijkt me een vreselijke baan maar ze zijn wel nodig. Nu 
hoorde ik laatst dat er een handhaver met stress thuiszat. 
Prachtig vonden sommigen het op Facebook met “Je mag 
je Zandvoorter voelen als…”
Ik vind het beschamend. Het is heel simpel, hun voorschrif-
ten. Als je parkeert moet je betalen. Het is niet het moeilijk-
ste probleem in het leven. Je ziet een automaat, je dondert 
er een paar munten in, je loopt met het verkregen bonnetje 
weer terug naar je auto en legt het onder je voorruit. Als 
Handhaving langsloopt zeg je “goedemiddag” en je gaat je 
boodschappen doen.

Nu zijn er mensen die dat toch ietwat lastig vinden dus hier-
bij de instructies voor deze personen. Je parkeert je auto, je 
kijkt om je heen of je de controleurs ziet, je loopt weg en bij 
terugkomst zie je een bon van bijna honderd euro onder je 
ruitenwissers. Mocht Handhaving nog in de buurt zijn dan 
hou je je in. Je gaat ze niet verrot schelden of in discussie 
met ze. Gewoon in je auto zitten en even vloeken mag na-
tuurlijk wel. Vergeet overigens niet om die bon even onder 
je wissers vandaan te halen.

Wat al helemaal kansloos is, is om een van de handhavers te 
pakken op haar huidskleur. Als je al niet zo intelligent bent, 
accentueer dat dan niet nog meer met 
dit soort taferelen.
Ik hoop dat de instructies duidelijk wa-
ren en zo niet dan denk ik zomaar dat 
die mensen in zwarte uniformen het u 
graag nog een keer uit willen leggen. 

Bonnetje

Uitgesproken!
Willem Mulder is 28 jaar, geboren in Amsterdam en heeft 
daar tot zijn 18e gewoond. Vanaf die tijd woont hij in 
Zandvoort. Hij ging gelijk na zijn school in het bedrijf 
van zijn vader werken, een bedrijf in horeca-apparatuur, 
en richtte horecazaken in. Afgelopen januari stopte zijn 
vader ermee en Willem kwam daardoor zonder werk te 
zitten. Aangezien hij ontzettend veel van Surinaams eten 
houdt, besloot hij samen met zijn vrouw Michelle Spronk 
een Surinaams afhaalrestaurant te openen in Zandvoort, 
genaamd Tante Mina.

Door Ramona Jonkhout

Willem heeft altijd een voorliefde voor Surinaams eten 
gehad en ging er regelmatig voor heen en weer naar 
Amsterdam. Het leek Willem en zijn vrouw een leuke uit-
daging om een Surinaams restaurant te beginnen, ge-
woon omdat dat er nog niet was in Zandvoort. Het was 
anderzijds ook een logische stap om een Surinaams af-
haalrestaurant te openen. “Ik zou niet weten wat ik anders 
had moeten doen”, vertelt Willem. Maar deze nieuwe rol 
is wel even wennen voor hem. “Vroeger waren horecaon-
dernemers mijn klanten en nu ben ik zelf die ondernemer 
geworden”, zegt hij. 

Het begint al aardig druk te worden in zijn ‘winkeltje’. Er 
zijn vaste klanten die nu al een of twee keer in de week eten 
bestellen en dat geeft hem natuurlijk heel veel voldoening. 
Schijnbaar is het een gat in de markt in Zandvoort. Willem 

kende al heel veel mensen in Zandvoort. “Maar nu leer ik 
nog veel meer mensen kennen en dat maakt het erg leuk”, 
vertelt hij. Willem is zelf geen liefhebber van koken, maar 
het eten proeven en de kwaliteit bewaken kan hij als geen 
ander! Zijn vrouw Michelle staat wel af en toe in de keuken 
en helpt de kok met het bereiden. Vanaf september gaat 
Willem uitbreiden en een cateringservice aanbieden voor 
borrels, evenementen en feestjes.

Tante Mina is dagelijks geopend van 15.00 tot 21.00 uur, 
behalve op dinsdag. Het is uiteraard mogelijk om het eten 
thuis te laten bezorgen. En zelfs op het strand, mits het 
goed bereikbaar is met de scooter. Tante Mina is gevestigd 
in de Schoolstraat 3, midden in het centrum van Zandvoort 
en bezorgt alleen in Zandvoort tot aan Bloemendaal aan 
Zee. De website is nog niet online, voor meer informatie en 
bestellingen is Tante Mina te bereiken op tel. 06-21666660 
of binnenkort via www.tanteminazandvoort.nl.

Voorliefde voor Surinaams eten

Kijk nou eens!
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Waar een busbaan al niet goed voor is
Lekker zwieren op een skateboard over de busbaan. 

Het weer was er zeker naar vorige week!

Interview

Willem Mulder voor zijn restaurant
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Op de eerste en de derde vrijdag van de maand zal in 
café het Wapen van Zandvoort voor maximaal 20 couverts het recept uit 
onderstaande kookrubriek van de Zandvoortse Courant bereid worden. 

U kunt reserveren via telefoonnummer: 023-7431556 
of loop even binnen in het café aan het Gasthuisplein. 

Vrijdag 5 juli zal het Wapen van Zandvoort onderstaand recept serveren. 

HET WapEn van ZandvoorT

500 gr runderlappen,
3 grote uien in  

grove stukken, 
30 gr boter, 

Bereiding:
Smelt de boter. Snijd het vlees in blokjes en braad het om en om in de boter met een 
scheut olijfolie. Bak de uien mee. Bestrooi het geheel met zout, peper en rozemarijn 
en stoof het zachtjes gaar in 2 uur. laat het laatste half uur de meiknolletjes meesto-
ven. Neem het gare vlees en de groenten uit de pan. Maak de jachtsaus volgens de 
aanwijzingen op de verpakking. Vervang hierbij 1/2 deciliter vocht door de rode wijn. 
Doe het vlees terug in de pan, voeg de aardbeien en de peperkorrels toe, en warm dit 
alles heel goed door. Roer de crème fraîche even met 1 eetlepel hete saus door, en voeg 
dit toe aan de saus. Serveer met aardappelpuree en zomer rodekool.

Benodigdheden:

Zomerse Stoofschotel 
Hoofdgerecht voor 4 personen

Lekker pittige schotel, met rundvlees en groenten 
gecombineerd met een jachtsaus.

Kook eens anders… Kook eens anders…
in Het Wapen van Zandvoort!

3 meiknolletjes,  
geschild en een blokjes  
gesneden (indien 
verkrijgbaar), 

olijfolie, 
zout 
versgemalen peper, 
1 tl rozemarijn.

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   5 26       9 3

 5         8 21\4    

 6     23 12\14        

   24           30 

   13       12\14      

   14     15\20        

   7 10\24           12

 25           16    

 7           7

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 KD   BD   FH  
    -   =    
  -   -   -  
  K   F   B  
    -   =    
             
  BK   BC   J  
    -   =    
De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de week

 86 - 76 = 10
         
 -   -   -
 8 - 1 = 7
         
 =   =   =
 78 - 75 = 3

Oplossing Breinbreker

   5 26         9 3

 5 4 1     8 21\4 3 1

 6 1 5 23 12\14 5 1 6 2

   24 8 7 4 3 2 30  

   13 3 2 8 12\14 6 8  

   14 9 5 15\20 8 3 9  

   7 10\24 3 6 4 9 2 12

 25 2 8 6 9   16 7 9

 7 5 2       7 4 3

Oplossing Kakuro

Rocky is een jonge, brutale en iets onopgevoede herder. Hij vind het erg 
leuk om achter alles aan te gaan wat beweegt: fietsers, skaters, noem maar op. 
Omdat hij nog erg jong is kan dit met de juiste aandacht en opvoeding nog goed 
gecorrigeerd worden. Een cursus met hem volgen is dan ook echt aan te raden. 
Een geduldige, consequente en standvastige baas, die al de nodige ervaring heeft 
met honden, zal aan Rocky een super hond hebben. Bent u de juiste baas voor 
deze leuke jonge hond? Stuurt u het asiel dan een email met uw ervaring met 
honden en een duidelijke omschrijving van de thuissituatie. Naar aanleiding van 
deze email zal het asiel bekijken of u de juiste baas bent voor Rocky. 

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m za-
terdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskenne-
merland.nl.

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Groenrijk

Galerij der kampioenen      2012      2013
Skiën Hockey

Golf - team 1 Sonderland Golf - team 2 Sonderland Handbal - Dames 1

Karate

Puck Veeze (12) uit Bentveld heeft in het winterseizoen 19 
van de 21 wedstrijden een podiumplaats gehaald. Daarvan 
werd ze 6x 1e, 7x 2e en 6x 3e. Tevens is zij onlangs Nederlands 
Jeugd Kampioen Indoor bij de Aspiranten geworden.

Meisjes 6E6: Van voor naar achteren: Demi,Soleil, Karlijn, 
Jaziera, Noa, Zoe, Lotte, Madelief, Nikky, Alicia, Liza, Maurice

Ton Striekwold, Klaas Jacobs, Bob Keur, Maurits Velsink, Roos 
de Haan, Captain Kees van de Bos en Tanja van Dooren.

Captain Ger Vrees, Mirjam Vrees, Barbara Koopman, Hein 
en Elly den Dunnen, Dirk Fortuin.

Boven: Joop Boukes (trainer), Martina Balk, Christel Gazenbeek, 
Lucia van der Drift, Romena Daniëls, Eline Ravensbergen, 
Djurre Boukes (coach). Onder: Lucia Boukes, Maaike Paap, 
Noëlle Vos, Manon van Duijn, Laura Koning en Naomi Kaspers.

Joëlle Oomen: Nederlands Kampioen karate meisjes onder 
de 12 jaar en onder de 35 kilo.

WaterWaterWater
weekend!

Vrijdag 28 t/m
zondag 30 juni

In dit
weekend kun

je bĳ  ons terecht

voor alles wat met

water te maken
heeft!

weekend!

Vrijdag 28 t/m
zondag 30 juni

Uiteraard zijn er GRATISwaterijsjes voor de kinderen!

Vrijdag
•  De fi rma Velda is aanwezig met het nieuwe fi lter voor de kleine vijvers tot 2500 liter. Tevens testen zij gratis het vijverwater.
•  Er wordt een workshop vijverplanten gegeven.•  Er staan verschillende Spa baden van de fi rma Davidson uit Uitgeest.

Zaterdag
•  Staat op zaterdag hovenier Theo Denayere er om je te adviseren over het beregenen van je tuin.•  Er is live muziek.
•  Voor de kinderen is er een springkussen. 

Zondag
•  Hovenier Harald Broda is aanwezig om je te adviseren over het aanleggen van vijvers.
•  Er is live muziek.
•  Een replica van het VOC-schip ‘Amsterdam’ is te zien in ons tuincentrum.

/groenrijkvelserbroek

GroenRijk Velserbroek
Rĳ ksweg 287 • 023-5376190
www.groenrĳ kvelserbroek.nl

Dit weekend hebben wijvele scherpe aanbiedingenen leuke activiteiten!

heeft!

GroenRijk Velserbroek

Uiteraard zijn er GRATISwaterijsjes voor de kinderen!

Ja, opzaterdag 29 juni kunnen de kinderen lekker ravottenop eenspringkussen!

Vrijdag open tot 21.00 uur!

Zondag open van

12.00 tot 17.00 uur!
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Op 5, 6, en 7 juli zal op Circuit Park Zandvoort het evenement 

‘RTL GP Masters of Formula 3’ plaatsvinden.

Ingevolge de door de Provincie Noord-Holland d.d. 4 februari 2011  
afgegeven definitieve beschikking WM, informeren wij u hierbij dat wij 
voor bovenstaand evenement zogenoemde UBO-dagen zullen gebruiken.

Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit hoorbaar  
zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen.

Met vriendelijke groet,

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

Mededeling aan 
alle inwoners 
van Zandvoort 
en omgeving

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding vrijdag en zaterdag:
Het is weer tijd 
voor een moorkop 
van € 1,95 voor € 1,65

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-
ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-
felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, 
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift 
aan de burgemeester te richten. 

tengevels, vervangen kozijnen en vernieuwen balkon, inge-
komen 17 juni 2013, 2013-VV-068. 
- Strandafgang De Favauge 14, plaatsen overkapping over 
koelcel, toiletten en verblijfruimte 3, ingekomen 19 juni 
2013, 2013-VV-069.
- Van Galenstraat 292-340, reparatie muur bij garages, in-
gekomen 20 juni 2013, 2013-VV-072.

Omgevingsvergunning 
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Kerkplein 8, brandveilig gebruik, ingekomen 17 juni 2013, 
2013-VV-067.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze 
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet 
dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen 
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe 
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen 
tot het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubli-
ceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaar-
schrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing 
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas 
dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij 
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - 
besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep 
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden besluiten
Evenementenvergunningen verleend 
- Er is een evenementenvergunning verleend voor de evene-
menten van Swingsteesjun bij  Beachclub Riche Zandvoort 
op 27 juli en 24 augustus 2013.
- Er is een evenementenvergunning verleend aan Overal 
Zand B.V. voor het Beach Volleyball Circuit – Beachlife op  
zaterdag 3 en zondag 4 augustus 2013.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ geno-
men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt 
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Bur-
gemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het 
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een be-
zwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de 
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel 

Gemeentelijke publicatie week 26 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 25 en 
de verdere in week 25 door het college genomen besluiten 
zijn in week 26 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Informatiebijeenkomst bedrijventerrein Zandvoort 
Noord
Op woensdag 3 juli 2013 om 16.00 uur organiseert de ge-
meente Zandvoort een informatiebijeenkomst betreffende 
de voortgang van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein 
Zandvoort Noord”. Eigenaren en gebruikers van de panden 
van het bedrijventerrein en in de directe omgeving hebben 
een brief ontvangen over de informatiebijeenkomst. Na-
mens ons college is mevrouw B.J. Göransson aanwezig. Kijk 
voor meer informatie op www.zandvoort.nl/ondernemer

Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo)
Milieudienst IJmond maakt namens het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Zandvoort het volgende 
bekend: 

Beschikking maatwerkbepaling 
Milieudienst IJmond legt op grond van artikel 4.109 vijfde lid 
van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op voor:
· VOF v/d Moolen v/d Hoorn, Louis Davidscarré 1 te Zand-
voort. 
De maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen zonder 
een vetafscheider en slibvangput is toegestaan, indien het 
lozen geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige wer-
king van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 9 augustus 2013 kan door belanghebbenden schriftelijk 
bezwaar worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de 
Milieudienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen 
bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 
Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 28 juni tot 9 au-
gustus 2013 ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis 
en bij Milieudienst IJmond.
 
Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Post-
bus 325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@
milieudienst-ijmond.nl

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Boulevard Paulus Loot 65, vergroten garage, isoleren bui-

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donder  dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar 
de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

   U kunt zelf uw afspraak inplannen 
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van 
de gemeente aan de oranje button met het kalendertje 
erop. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken aan de 
balie of bij de receptie of per telefoon.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Homerun nekt softbalsters

Mutaties en indeling seizoen 2013-2014 Een dagje Italië aan de Noordzee

De softbalsters van ZSC hebben vorige week opnieuw twee wedstrijden moeten spe-
len. Woensdag werd Bloemendaal aan de zegekar gebonden (3-14) maar een grand slam 
homerun in de laatste inning bij RCH, nekte het Zandvoortse team. Een afgetekende 11-4 
was daar het resultaat.

SV Zandvoort ziet aan het einde van de transferperiode di-
verse spelers van de selectie vertrekken. Sommigen omdat 
ze zijn gestopt met het selectievoetbal en een aantal ver-
trekt naar andere clubs.

Komende zondag is het weer Italia a Zandvoort op Circuit 
Park Zandvoort. Het evenement is vooral een auto- en life-
style evenement waar de hele familie naar toe kan. Dat 
komt door de verschillende clubritten en demonstraties op 
het circuit en op het paddockterrein is er de nodige afwis-
seling in de vorm van veel entertainment.

ZSC begonnen goed aan 
de wedstrijd in en tegen 
Bloemendaal. In de eer-
ste inning kwam er een 
speelster van Bloemendaal 
op de honken maar het 
Zandvoortse team maakte 
daarna snel 3 ‘nullen’ waar-
door er niet gescoord werd. 
Bij Zandvoort kwamen 
Laura Koning en Martina 
Balk door honkslagen op 
de honken en werden bin-
nengeslagen door Marcella 
Balk en Wilma Valkestijn. In 
de tweede inning maakte 
de thuisploeg een punt, en 
in de gelijkmakende inning 
hielden de Bloemendaalse 
dames het veld goed dicht 
waardoor er door Zandvoort 
niet gescoord kon worden. 
In de derde inning kwam 
ZSC eindelijk op dreef. “We 
maakten vier punten, on-
der andere door een mooie 
homerun van Laura Koning. 
Vervolgens werd het veld 
goed dichtgehouden en ook 
werpster Wilma Valkestijn 
gooide regelmatig 3 slag. Wij 
scoorden de laatste inning 

Jurrian Mans (RCH) en Ricar-
do Molina (Castricum) zijn 
weer terug op het ‘oude’ 
Zand voortse nest . Max 
Aarde werk en Maurice Moll 
(Bloemen daal), Chris Dölger 
(ZSGO WMS) en Ismael El 
Bakkali (RAP) gaan hun heil el-
ders zoeken. Stijn Stobbelaar 
blijft bij Zandvoort maar gaat 

De Italiaanse vlag wappert 
zondag en heel even is het 
Circuit Park Zandvoort een 
stukje Italië, waarbij de ge-
motoriseerde voertuigen uit 
het Zuid-Europese land een 
prominente rol vervullen. De 
toeschouwers die er zijn kun-
nen dan met een beetje fan-
tasie het Italiaanse decor er 
zelf omheen bedenken, maar 
zien in ieder geval de klassieke 
tot moderne voertuigen. De 
Italiaanse, vaak exclusieve bo-
lides zijn niet alleen statisch, 
maar ook in actie op het cir-
cuit te bewonderen. Bij Italië 
horen nu eenmaal merken 

nog eens 4 punten waardoor 
de einduitslag van 3-14 op 
het scorebord stond”, herin-
nert woordvoerster Martina 
Balk zich. Beste slagvrou-
wen: Laura Koning, Marcella 
Balk, Wilma Valkestijn en 
Nieki Valkestijn, sloegen al-
len 3 uit 4.

Terrasvogels
“We begonnen niet erg goed 
aan deze wedstrijd. De eerste 
drie slagvrouwen gingen ge-
lijk uit en RCH scoorde in de 
eerste inning gelijk 2 punten. 
De score bleef beperkt dank-
zij pitcher Wilma Valkestijn 
die 2x3 slag gooide”, zei 
Martina Balk na afloop. In 
de tweede inning kwam een 
Zandvoortse op de honken 
maar de volgende drie gin-
gen achter elkaar uit. In de 
derde inning kwam alleen 
Martina Balk binnen. In de 
vierde inning werd Liesbeth 
de Graaf binnen geslagen 
door Sandra Castien en Tally 
de Haak, maar ook nu bleef 
het bij dat ene punt. ZSC 
hield het deze inning goed 

op een lager plan spelen en 
Sven van Nes en Billy Visser 
zijn gestopt.

Nieuwe klasse-indeling
SV Zandvoort komt ook ko-
mend seizoen in de 2e klasse 
A van het district West I uit. 
Na de nacompetitie bleek dat 
maar liefst vijf ploegen uit de 

als Ferrari, Maserati, Lancia, 
Abarth, FIAT en Alfa Romeo. 
De toeschouwer die trek heeft 
komt ook niets te kort, want 
er is volop aandacht voor de 
Italiaanse keuken, maar ook 
voor de mode en lifestyle. 

Tijdens Italia a Zandvoort is de 
exclusieve Ferrari F93A aanwe-
zig. Deze krachtige Formule 1 
wagen, voorzien van V12 mo-
tor, werd in 1993 bestuurd 
door Jean Alesi en Gerhard 
Berger. De bezoekers kun-
nen deze oude F1 racewagen 
met eigen ogen aanschou-
wen. In samenwerking met 

softbal

voetbal autosport

dicht waardoor RCH niet aan 
scoren toekwam. In de vijf-
de en laatste inning kwam 
Zandvoort op gelijke hoog-
te doordat Martina Balk en 
Nieki Valkestijn konden sco-
ren, onder andere door een 
mooie tweehonkslag van 
Marcella Balk. RCH had ech-
ter de laatste slagbeurt en 
kreeg de ballen goed weg. 
Nadat er al drie punten ge-
scoord waren sloeg een slag-
vrouw van RCH een home-
run met alle honken vol 
waardoor er nog eens 4 pun-
ten bij kwamen. Eindstand: 
een niet ingecalculeerde 11-4 
nederlaag. Beste slagvrouw 
was Liesbeth de Graaf met 
2 uit 3.

Door deze resultaten zakt 
ZSC nu naar de 4e plaats 
op de ranglijst, maar alles 
is nog mogelijk want tus-
sen de nummer 1, DSS 5, en 
de nummer 4, ZSC zitten 
slechts 2 punten verschil. 
Maandag 1 juli speelt ZSC 
om 19.30 uur in Amsterdam 
tegen Quick.

FIAT Group Auto Netherlands 
heeft Circuit Park Zandvoort 
een fraai demonstratiepro-
gramma in petto voor de be-
zoekers van Italia a Zandvoort. 
Diverse Italiaanse auto’s uit 
de racerij maken daarbij hun 
opwachting, evenals een zeer 
speciale super-demonstratie. 
Ook zal de nieuwe Alfa Romeo 
C4 te bezichtigen zijn.

Kaarten die besteld worden in 
de voorverkoop zijn goedko-
per dan aan de kassa’s op het 
evenement zelf. Zo kost een 
toegangskaart in de voorver-
koop € 12 (kinderen tot 12 jaar, 
o.l.v. volwassene, 50% korting). 
Dagkaarten aan de kassa's zijn 
verkrijgbaar vanaf € 15 voor 
volwassenen en € 7,50 voor 
kinderen. Het evenement be-
gint op 09.00 uur en eindigt 
rond 18.00 uur. Meer informa-
tie vindt u op www.cpz.nl.

Succesvol Bridge paar
Vorige week deden wij ver-
slag van de jaarlijkse strand-
bridge drive. Het best geëin-
digde Zandvoortse bridge paar 
was Rietje Heldoorn en Loes 
Verburg met een percentage 
van 58,73. Namens de organi-
satie zette Hans Hogendoorn 
het paar afgelopen donderdag 
nog eens extra in het zonnetje.

bridge

Hans Hogendoorn met het Zandvoortse bridgepaar

2e klasse verdwijnen, ofwel 
door promotie, ofwel door 
degradatie. Er zit één nieu-
we ploeg bij, Beursbengels. 
De nieuwe indeling ziet 
er als volgt uit: AFC, AMVJ, 
Beursbengels, DVVA, en 
NFC (allen uit Amsterdam/
Amstelveen), BOL (Broek op 
Langedijk), Castricum, EDO 
(Haarlem). De clubs EVC, 
Marken, Monnickendam 
en HBOK komen uit de ge-
meente Waterland/Edam, 
ZOB komt uit Purmerend en 
natuurlijk SV Zandvoort.

Broer en zus Jeugdkampioen 
Afgelopen periode is een drukke periode geweest voor de 
familie Van der Aar, met veel belangrijke toernooien, zoals 
ook het Nederlands Jeugd Kampioenschap (NJK) in Tilburg. 
Imke en Wessel van der Aar wonnen beide de dubbelfinale. 

Als eerstejaars U13, (zelf 12 
jaar) mocht Wessel na 2 da-
gen toernooi spelen met zijn 
maatje Ties van der Lecq, de 
beker in ontvangst nemen als 
Nederlands Jeugd Kampioen 
dubbel 2013. Imke (15) is dit 

jaar ongeslagen gebleven in 
het hele junior master circuit 
in de U17 in de singel, een leef-
tijdsgroep waarin ze nog 2 jaar 
mag spelen! Maar met de NJK 
had ze besloten om in de U15, 
haar eigen leeftijdsgroep, te 

badminton

gaan spelen. Samen met haar 
dubbelpartner Tamara van der 
Hoeven won zij de dubbelfi-
nale met grote overmacht.

De komende periode zal door 
alle drie, want ook zus Bregje 
is goed op weg, hard gewerkt 
gaan worden aan het fysiek 
sterker worden. Zo staan er in 
de zomervakantie 2 trainings-
kampen te wachten. 
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Hof van Heemstede prolongeert zaalvoetbaltitel

Jop Heemskerk wint laatste wildcard Kite Ride Bonaire

Successvol Open NK 
Kitesurf Course Racing 

Het team van Hof van Heemstede is er in geslaagd het gro-
te zaalvoetbaltoernooi van sportcafé Zandvoort voor de 
tweede keer in successie te winnen. In een niet al te span-
nende finale moest Tum Tum 1, eveneens uit Heemstede, 
met 8-2 buigen voor de kampioenen. Vooral de tweede 
helft was Hof van Heemstede sterker.

De 16-jarige Zandvoorter Jop Heemskerk heeft zich weten te 
plaatsen voor een grote kitewedstrijd op Bonaire. Op de twee-
de dag van de Heineken Kite Ride Bonaire was het, tijdens de 
Ride For Your Wild Card, de laatste mogelijkheid voor kitesurf-
talenten om een plekje te bemachtigen tussen de professio-
nele kitesurfers van de absolute wereldtop.

Afgelopen weekend viel de Watersportvereniging Zand-
voort (WVZ) de eer te beurt het allereerste officiële Open 
Nederlands Kampioenschap Kitesurf Course Racing te mo-
gen organiseren. De organisatie had te maken met zeer uit-
dagende omstandigheden met vooral op zondag harde wind 
en behoorlijk hoge golven; kortom ideaal voor deze sport.

De finale-avond begon met 
een wedstrijd tussen de twee 
meest sportieve teams van 
het toernooi. Chin Chin Elite, 
een team van veldvoetbal-
lers, speelde tegen ‘van Soest 
& Café Oomstee’, een team 
van jonge soft/honkballers. 
Laatstgenoemde konden lang 
in het spoor van Chin Chin 
blijven maar tegen het einde 
van de wedstrijd gaf de betere 
conditie en de techniek van de 
Elite de doorslag en liep de 
score uiteindelijk nog stevig 

Negen deelnemers gingen 
de strijd met elkaar aan 
voor de laatste te vergeven 

Met 9 deelnemers in de 
Pro-klasse en 32 deelnemers 
in de Fun-klasse was de 
Nederlandse top goed ver-
tegenwoordigd. Jurre Bruijn 
van WVZ was de eerste die 
na afloop het ereschavot op 
mocht; hij was de jongste 
deelnemer. De ‘Pechprijs’ was 
voor WVZ-voorzitter René 
Bos, die hier echter geen 
commentaar op wenste te 
geven. De top 3 van de Fun 
klasse was geheel wegge-
legd voor kiters van WVZ: 
plaats 1, 2 en 3 werden bezet 
door respectievelijk Rens van 
der Schoot, Rob Neervens en 
Luc Beelen. In de Pro-klasse 

op. Chin Chin Elite mocht na 
een 7-0 eindstand de beker in 
ontvangst nemen.

Hoofdklasse
DSK en ‘de Drankenier’ moes-
ten gaan bepalen wie de kam-
pioen van de Hoofdklasse zou 
worden. In een loeispannende 
finale lieten ze elkaar weinig 
ruimte en afstand nemen was 
er niet bij. De eindstand was 
na de reguliere speeltijd nog 
steeds in evenwicht, 5-5, waar-
door een verlenging nodig 

wildcard. Uiteindelijk wees 
een professionele jury onze 
plaatsgenoot Jop als win-

viel het enorm hoge ni-
veau van Katja Roose op, zij 
werd eerste bij de vrouwen. 
Als er een gecombineerde 
klasse zou zijn geweest 
zou zij met haar puntento-
taal tweede bij de mannen 
geworden zijn, achter haar 
levenspartner Rolf van der 
Vlugt die echt overtuigend 
de Pro-klasse won. 2e werd 
Bram Hoogendijk en de der-
de plaats was voor Sander 
Bos. Helaas waren er maar 
twee dames die deelnamen 
aan de Pro-klasse waardoor 
er geen Open Nederlands 
Kampioenschap kon worden 
uitgereikt.

zaalvoetbal

kite surfen

kite surfen

was. In die verlenging scoor-
den beide teams eenmaal 
maar in de allerlaatste mi-
nuut bepaalde DSK de eind-
stand op 7-6 en ging met de 
beker en de titel aan de haal.

1e Divisie
Twee Zandvoortse ploegen 
mochten in de finale van de 1e 
divisie aantreden: café Anders 
en Chin Chin 1. Café Anders 
kwam al vroeg in de wedstrijd 
op 1-0 en dankzij prima verde-
digend werk van beide teams, 
vooral de beide keepers Paul 
Smit en Michel van Kampen 
speelden erg sterk, bleef deze 
stand tot 5 minuten voor tijd 
gehandhaafd. Na de 2-0 van 
café Anders was de wedstrijd 
beslist en speelde het team 
van coach Roy Troost de wed-
strijd geroutineerd uit.

Eredivisie
Twee Heemsteedse teams 
streden in de Korver Sporthal 
om de felbegeerde wisseltro-
fee en het recht zich een jaar 
lang kampioen van Zandvoort 
te mogen noemen. Na een 
sterke opening van Tum Tum 

naar aan. “Hij maakte goed 
gebruik van de obstakels 
en had complete controle”, 
verklaarde professional ki-
tesurfer en jurylid Lewis 
Cathern de keuze voor de 
Zandvoorter.

Jop Heemskerk is geboren 
in Zandvoort en is net 16 
jaar geworden. Hij is dit jaar 
geslaagd voor zijn VMBO-T 
op het Wim Gertenbach 
College en mag nu dus mee-
doen aan een internationaal 
hoog aangeschreven wed-
strijd op het vakantie-eiland 
Bonaire. “Nu moet ik echt 
mijn best gaan doen”, rea-
geerde Heemskerk, die door 
onder andere FysioFit, Van 

Hof van Heemstede kampioen 2013 | Foto: Christel Smit
Ideale omstandigheden op de Noordzee

Jop Heemskerk | Foto: Jan Wachtmeester

waarbij veel kansen niet 
werden benut sloeg Hof van 
Heemstede na een snelle uit-
val meedogenloos toe. Tum 
Tum ging met dubbele ener-
gie opzoek naar de gelijkma-
ker maar speelde daarmee het 
ervaren team van hun plaats-
genoten in de kaart dat kon 
uitlopen naar een 3-0 rust-
stand. Het siert de spelers van 
Tum Tum die bleven strijden 
voor een beter resultaat. Ze 
scoorden nog wel de 3-1, ver-
volgens moest er nog meer 
risico genomen hetgeen met 
schitterende uitvallen door 
Hof van Heemstede keihard 
werd afgestraft met een 8-2 
eindstand.

“Het spelniveau van het 
toernooi is dit jaar enorm 
toegenomen. Toch sterke 
Zandvoortse ploegen als bij-
voorbeeld Sack Time, sneuvel-
den al in de kwart- of halve fi-
nales en moeten de volgende 
editie gaan proberen om de 
wisselbeker weer eens in 
Zandvoort te houden”, zei 
een tevreden medeorganisa-
tor Cock Zwemmer na afloop.

den Berg Surf en The Spot in 
staat wordt gesteld om zijn 
sport te beoefenen. 

Vorige week donderdag en 
vrijdag, tijdens zijn eerste 
internationale wedstrijd 
dus, mocht hij tussen we-
reldtoppers als de 5-voudig 
Engelse wereldkampioen 
Aaron Hadlow en de be-
kende Nederlandse ‘Master 
of Extreme’ Ruben Lenten de 
jury overtuigen van zijn kun-
nen. Voor zover de berichten 
de redactie bereikten heeft 
hij in twee disciplines een 5e 
en een 6e plaats genoteerd. 
Meer over Jop Heemskerk 
vindt u op zijn website:
www.jopheemskerk.nl.

adverteerders

GroenRijk Velserbroek
Haar
Heintje Dekbed 
La Bonbonnière 
Laurel & Hardy
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pluspunt
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf 

Van der Veld 
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 

Notarissen
Wapen van Zandvoort
Zandvoorts Museum

Op alfabetische volgorde: 
Administratiekantoor 

K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst  

Jef & Henk Bluijs
Brandweer Zandvoort 
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dorsman Assurantiën
Exprom
Greeven, Makelaardij o.g.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte  
houden van alles wat in Zandvoort leeft. 
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Zie onze advertentie op de achterpagina 

5 7Actueel Actueel Cultuur Sport
Fietsers komen
natgeregend aan
tijdens slotdag

Brandweer
zoekt nieuwe
vrijwilligers

Theatergezelschap
onderweg naar
Zandvoort

Straatvoetballers
op zoek naar
die ene panna

9e jaargang • week 27
4 juli 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

11 23

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 
Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers  

of heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, 
vrijwilligersverzekeringen en/of plichten? 

Dan kunt u terecht op de website van het Vrijwilligers 
Informatiepunt Zandvoort, www.vip-zandvoort.nl. 

Email: info@vip-zandvoort.nl
Gemeente Zandvoort

Tijdens een spetterende avond werden vorige week donderdag de diploma’s uitge-
reikt aan de geslaagden van het Wim Gertenbach College. Na de introductie door 
koning Willem-Alexander (animatie) werden groepen leerlingen via filmpjes ge-
persifleerd (o.a. de Barbies, de Hooligans, de herkansers). Daarna werd iedere leer-
ling hetzij uitgebreid gecomplimenteerd, dan wel ontzettend op de hak genomen.

Zandvoort kende afgelopen weekend over het alge-
meen mooi weer en op culinair gebied veel variatie van 
een hoog niveau. De 5e editie van Culinair Zandvoort 
op het Gasthuisplein was weer een hoogtepunt van 
het evenementenseizoen.

De aanwezige ouders, opa’s 
en oma’s, vrienden en fa-
milie hebben gelachen, 
genoten en waren soms 
ontroerd. Een prachtavond 
dus. Schooldirecteur Fred 
van Zanten sluit weer een 
periode af: “Na afloop heb-
ben we in de tuin onder het 
genot van een hapje en een 
drankje met elkaar herinne-

Enige dissonant was eigen-
lijk de regen op de eerste 
dag van Culinair Zandvoort. 
Toch was dat nauwelijks een 
probleem want de organisa-
tie had extra grote parasols 
ingehuurd, die ook prima 
als paraplu konden dienst-
doen. Tevens waren diverse 
grote party tenten geplaatst 
zodat vrijwel alle bezoekers 
droog hun maaltijden kon-
den nuttigen. 

ringen opgehaald en daarna 
afscheid genomen. De vol-
gende stap voor deze groep 
leerlingen komt in zicht. 
Vrijwel allen gaan naar Havo 
en MBO om hun dromen een 
stapje dichter bij de werke-
lijkheid te brengen.”

De geslaagden van het 
Wim Gertenbach College 

De tweede dag kenmerkte 
zich door prachtig weer dat 
veel bezoekers naar de ‘eet-
gelegenheden’ liet komen. 
Zelden was het zo druk op 
het Gasthuisplein. De men-
sen die Zandvoort een ‘pa-
tatdorp’ durven te noemen 
hadden weer eens ongelijk, 
want de kwaliteit van het 
gebodene was buiten kijf 
superieur. Ondanks dat er 
ten opzichte van voorgaan-

Diploma-uitreiking 
Wim Gertenbach College

Prachtig en smakelijk 
culinair weekend

De opgeluchte geslaagden van het Wim Gertenbach College

Gezellig en druk op het Gasthuisplein

Hè hè, eindelijk
begint de zomer

‘Let op, volgende week 
moppert iedereen 

dat het zo warm is’

De Mannetjes

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Maakt u al gebruik van het 
SEA OPTIEK 

BRILLEN & CONTACTLENZEN 
LEASE-SYSTEEM?

Zo draagt u altijd 
een actuele bril 

of nieuwe lenzen voor 
een klein bedrag per maand!
Graag tot ziens bij SEA OPTIEK!

zijn: Jack van Bambergen, 
Sanne v.d. Bergh, Tijl Bluijs, 
Nadine Christoffels, Alisha 
Donker, Noah Drommel, 
John van Gent, Jesper 
Göransson, Jop Heemskerk, 
Samantha Hendriks, Tjalling 
van Horssen, Michiel Hos, 
Akar Jamal, Kyara Janssen, 
Daan Kaars Sijpesteijn, 
Frederick Kamerbeek, Koen 
Kolb, Ruben Konings, Jary 
Kooijman, Pascalle Koper, 
Daan Koster, Thomas Kroon, 
Denise vd Linden, Lesley 
Loos, Michael Matkovic, 
Jessie Molenaar, Delphine 
Mulder, Frijduun Nabizadah, 
Max Nieuwenhuizen, Quinty 
Oosterbroek, Troy Robijns, 
Steve van Schagen, Dylan 
Scholma, David Segaar, Erik 
Slingerland, Frank Stravers, 
Nena van Tuijl, Ronald Veen, 
Guy Vergnes, Lotte Verlaat, 
Linda Wessels en Jerry vd 
Zee. Allen van harte gefelici-
teerd en veel succes met de 
volgende stap!

de jaren nu iets minder on-
dernemers waren, was de 
diversiteit aan gerechten 
enorm. Er was letterlijk voor 
elk wat wils. 

Zoals ieder jaar is het over-
grote deel van de bezoekers 
van Zandvoortse komaf, wat 
een heel intieme sfeer met 
zich meebrengt. En die gezel-
lige sfeer werd overduidelijk 
opgepikt door de ‘buiten-
staanders’. Het evenement 
trekt inmiddels ook bezoe-
kers vanuit de regio en de 
toeristen die toevallig dit 
weekend in Zandvoort ver-
bleven vielen met de neus 
in de boter.

Natuurlijk had iedere gast 
zijn eigen favoriet maar er 
was totaal geen competi-
tie te ontdekken, waar dan 
ook. Iedere ondernemer en 
medewerker was zich ervan 
bewust dat dit evenement 
tot meerdere eer en glorie 
kan zorgen voor Zandvoort. 
Culinair Zandvoort toonde 
overduidelijk dat het niveau 
van koken in onze woon-
plaats zeer gevarieerd en 
uitstekend is!
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zondag 6 oktober

Voorverkoop gestart!
Bel voor reserveringen 
023 - 57 157 07 

dolf Jansen Miss Molly & Me 
   rayan Panday Pieter derks 
      PiePschuiM eMilio guzMan

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

juli
01.36
02.30
0 3 .1 5
03.59

-
-
-
-

09.25
10.50
1 1 . 4 5
12 .36
00.36
01.06
0 1 . 1 5
01.56

1 4 .1 0
15.06
1 5. 5 0
16.25
04.35
05.05
05.46
06.15

22.05
22.55
23. 45

-
1 2 . 5 5
13 .26
1 3 . 2 5
1 4 . 1 6

-
-
-
-

17.06
1 7. 3 6
1 8 .1 0
18.39

waterstanden

4
5
6
7
8
9
10
11

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

De toppers van Culinair Zandvoort
nu in ons driegangenmenu voor : € 27,50 p.p.

Duo van dungesneden cajunkipfilet 
met een mayonaise van bieslook en 
knoflook & Huisgerookte carpaccio 

met truffelolie en tête de moine
❖

Gemarineerde ossenhaas met een 
jus van kastanjechampignons

❖

Tiramimousse

Voor het verzorgen van uw uitvaart  
in Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend informatiegesprek mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67 - 2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278

Omdat wij u begrijpen

•  Adviseur komt bij u thuis op een 
tijdstip wanneer het u schikt.

•  U maakt dus thuis uw keuze 
uit honderden grafmonumenten 
en urnen.

•  ca. 200 gedenktekens op  
voorraad.

•  Zeer scherpe prijzen.
•  Plaatsing binnen 2 weken  

mogelijk.
•  Alles duidelijk en goed voor  

u geregeld van ontwerp tot  
plaatsing!

•  Desgewenst is een bezoek 
aan onze showtuin mogelijk.

Bel of mail voor een afspraak bij u thuis: gedenktekenszandvoort@outlook.com
Telefoon: 06-55184118

Maak kennis met 

Ineke’s Oriflame Beautysalon
Brederodestraat 12 te Zandvoort en kom langs voor 

een introductieprijs van € 10,00 voor een heerlijke 

uitgebreide gezichtsbehandeling met 

make-up + een huidadvies. 

Bel: Ineke van Duinen 06-40711684 

of mail: oriflame@conseduso.nl

burgerlijke stand
23 juni - 29 juni 2013
Geboren:
Shirin, dochter van: Ansari, Shahin en: van Troost, Nicole 
Léonie 
Scarlett Selena, dochter van: Zwemmer, Sebastiaan Albert 
en: Kluitenburg, Stefanie
Mex, zoon van: Vossen, Gerardus Albertus en: van Loon, Bianca
Jylllz, dochter van: de Vries, Huub en: van der Pluijm, Valery
Naut Maxx, zoon van: Korf, Ewout Onno en: Jonker, Dénise
Jane Cleo, dochter van: Mulder, Arnold en: Gelman, Anna 
Jakovlevna

Gehuwd:
Fransen, Johannes Hendrik en: Maerten Dina Elisabeth
Honnef, Jean Marc en: Kuijtenbrouwer, Theresia Catharina

Overleden:
Timmermans, Donald, geb. 1946
Molenaar, geb. Deutekom, Therèse, geb. 1943
Koper, Cornelis, geb. 1932
Borst, geb. van der Vring, Johanna Maria Helena, geb. 1922
Tervelde, geb. van der Maas, Robertina, geb. 1916
Bol, geb. Ooijkaas, Katharina Margaretha, geb. 1929
Dinkgreve, Nicolaas Coenraad, geb. 1938

Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur Dhr. C. van Rijn uit Sneek

RK Parochie St. Agatha - www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastoor M. Wagenaar 

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor D. Duijves

Evangelische Gemeente - www.gebedzandvoort.nl
"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon
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5	 Jazzy	Lounge	Club - Café Neuf, aanvang 21.00 uur

5-7	Masters	of	Formula	3 - Circuit Park Zandvoort

6	 Dancing	in	the	Streets - Muziekfestival Raadhuisplein,  
 20.00-00.00 uur

7	 Muziekpaviljoen - De Tiny Little Bigband, 13.00-16.00 uur

7	 Zandvoort	(A)Live - Strandpaviljoens 14 en 15. 
 16.00- 00.00 uur

11-14	Karavaan - Festivalhart: Badhuisplein. 13.00-00.30 uur

12	 Bingo	avond - Het Wapen van Zandvoort, aanvang 20.30 uur

13	 Minigolf	Kampioenschap - Center Parcs park Zandvoort

14	-26	juli	Rekreade - Locaties in centrum en in Nieuw Noord

Iedere donderdag:
	 Biologische	markt - Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur

Iedere vrijdag:
	 Creamarkt	Center	Parcs - Market Dome 
 Center Parcs, 18.00-22.00 uur
	 Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
	 Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

^ juli	_ juli a	

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
4 juli t/m 10 juli 

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 (3D / NL)
ZA-ZO-MA-DI-WO om 12.30 u. 

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 (3D / NL)
ZA-ZO-MA-DI-WO om 14.30 u.

MONSTERS UNIVERSITY (3D / NL)
ZA-ZO-MA-DI-WO om 16.30 u.

THE GREAT GATSBY (3D)
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI, WO om 19.00 u.

THE HANGOVER PART III
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI, WO om 21.30 u.

VERWACHT:
DE SMURFEN (3D/NL) NED. PREMIERE 31 JULI
THE LONE RANGER met Johnny Depp AUGUSTUS

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Naar verluidt was de man 
aan het werk in een trap-

‘Venster aan Zee’, een sa-
menwerkingsverband tus-
sen Kondor Wessels Vast-
goed en Nieuwen huis 
Plan ontwikkeling, die het 
nieuwe Bad huisplein met 
goedvinden van de gemeen-
te Zandvoort gaat ontwik-
kelen, heeft gekozen voor 
een ontwerp van architec-
tenbureau Roeleveld Sikkes 
uit Den Haag. Het ontwerp 
werd toegelicht door Arjen 
van Vulpen, de bedenker van 
het plan. 

Bebouwing
Uit ‘artist impressions’ en 
een maquette werd duide-
lijk dat het plein, dat nu nog 
ruim van opzet is, wordt 
bebouwd met gebouwen, 

Bouwvakker maakt val in LDC

Zorgen om zeezicht vernieuwd Badhuisplein

Een bouwvakker heeft dinsdagochtend een zware val op het bouwterrein in het Louis  
Davids Carré gemaakt. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren 
snel ter plaatse. 

Afgelopen maandag zijn in de Haven van Zandvoort de 
voorlopige plannen gepresenteerd voor het Badhuisplein. 
De gemeente Zandvoort had inwoners en belanghebben-
den uitgenodigd kennis te nemen van het voorlopige con-
cept voor dit prachtige stukje Zandvoort. Burgemeester 
Niek Meijer, die min of meer de regie voerde, benadrukte 
dat het hier slechts plannen betreft en dat er nog helemaal 
niets vast staat.

penhuis en is hij van de trap 
naar de parkeerkelder geval-

in hoogte variërend van 14 
tot 23 meter. In de gebou-
wen komen (koop)wonin-
gen, horeca, winkels en een 
hotel. Ook wordt er vanuit 
gegaan dat het casino blijft, 
al dan niet op dezelfde plek. 
Zowaar is er ook nog ruimte 
voor een plein, maar dan veel 
kleiner dan nu (de architect 
had het over een lengte van 
25 meter) en omsloten door 
gebouwen. Verder komen 
er ook parkeerplaatsen, die 
ter hoogte van het maaiveld 
onzichtbaar worden weg-
gewerkt binnen de diverse 
gebouwen.

Zeezicht 
Vanuit de dorpskant ziet 
het Badhuisplein er uit als 

Hulpdiensten op de bouwplaats | Foto: Chris Schotanus

Over de invulling van het Badhuisplein is men het nog niet eens

len. Hoe het ongeval precies 
plaats heeft kunnen vinden, 

een soort muur van huizen, 
onderbroken door een door-
gang naar zee. Over dat laat-
ste was vanuit de zaal grote 
zorg. De angst dat je vanuit 
de Kerkstraat de zee en de 
zon niet meer kan zien was 
heel groot. Hoewel architect 
Van Vulpen volhield dat er 
vrij uitzicht zou blijven, wa-
ren vele aanwezigen na het 
bestuderen van de maquette 
van oordeel dat dit niet het 
geval is “omdat je deels te-
gen een gebouw aankijkt”. 
Burgemeester Meijer liet 
later weten dat zeezicht 
vanuit het dorp ook voor de 
gemeente heel belangrijk is 
en dat het college er op zal 
toezien dat dit ook zo blijft.

Kunstgras
Behalve de vrije doorgang 
naar zee (die volgens het 
bestemmingsplan minimaal 
15 meter moet zijn) kwamen 
er nog veel meer punten van 
zorg naar voren. Meijer gaf 
iedereen de gelegenheid vra-
gen te stellen en zijn of haar 
mening te uiten. Punten 
van aandacht waren onder 
meer de hoogtes van de be-
bouwing, de zonligging, de 
angst dat er niet goed ge-
keken is naar de invloed van 
de wind en bezorgdheid over 
de groenvoorziening. Wat 
dat laatste betreft had een 
bewoner van de Rotondeflat 
een goede suggestie: overal 
kunstgras!

moet nog onderzocht wor-
den. 

Zowel politie, brandweer 
als een ambulance kwamen 
met spoed naar de plaats 
van het ongeval. Niet veel 
later is een traumahelikop-
ter ter plaatse gedirigeerd 
en de aan boord zijnde arts 
heeft het slachtoffer gesta-
biliseerd. Vervolgens is de 
bouwvakker met een am-
bulance in allerijl naar een 
ziekenhuis vervoerd. Wat 
voor letsel de man heeft 
en in wat voor toestand hij 
verkeerd is nog niet bekend 
gemaakt.

Plan zoveel
Bewoners van het Bad-
huisplein wilden eindelijk 
wel eens duidelijkheid over 
hun toekomst. Een van hen 
memoreerde dat dit al het 
zoveelste plan is rond het 
Badhuisplein, maar dat er 
in de zestien jaar dat hij er 
woont nog steeds onduide-
lijkheid heerst. Gaat dit plan 
nu wel door? Of sterft het 
weer in schoonheid door het 
ontbreken van financiële mid-
delen? Wethouder Belinda 
Göransson beloofde dat er in 
september individueel met de 
belanghebbende bewoners 
gesproken gaat worden.

Snelheid
Wat de financiële bereikbaar-
heid betreft, daarover komt 
na september meer duidelijk-
heid. Alle partijen willen graag 
snel ontwikkelen. Daarbij zou 
de gemeente graag zien dat 
er ook een hotel in dit ge-
bied komt. Maar, zo liet de 
wethouder weten, er is nog 
geen enkele hotelketen die 
serieuze belangstelling heeft 
getoond. Op welke termijn 
het vernieuwde Badhuisplein 
wordt gerealiseerd, hangt 
van meerdere factoren af. In 
2014 zou met de verkoop van 
huizen worden begonnen. Of 
dit ook realiseerbaar is, heeft 
de nodige twijfel. Voorlopig 
kunnen de Zandvoorters nog 
volop genieten van zeezicht 
en ruimte.
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Huisartsen praktijk 
H.A Scipio Blüme 

WEGENS VAKANTIE 
GESLOTEN

Maandag 15 juli t/m 
vrijdag 26 juli

Waarneming
dr F. Weenink A t/m K: 023-5712499
dr B. v. Bergen L t/m Z: 023-5719507

Na 17:00 uur en in het weekend 023 - 5453200 
Recepten uitsluitend via de receptenlijn 023 - 5712345

 Daghap:
Mixed vis 

met dagverse groente en frietjes
!! € 7,50 !!

reserveren gewenst 
Tel. 023 - 57 175 80

Specialist voor al uw bloemwerken.

"De pioenen zijn er nog maar even, 
  dus........."

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Rekreade 2013 Programma 1e week: 14 juli t/m 19 juli

Locatie Centrum Zandvoort
(Jeugdhuis achter de Protestantse kerk, Kerkplein)

Zondag 14 juli
18:30 - 19:00 uur Poppenkast en volksdansen op het 
 Raadhuisplein

Maandag 15 juli
10:00 - 12:00 uur  Er was eens… (knutselen)
15:00 - 17:00 uur  Wat een pech, amulet weg! (levend Stratego)

Dinsdag 16 juli
10:00 - 12:00 uur  Wat een kwal, waar is mijn sambabal? 
 (muziekspel)
15:00 - 17:00 uur  He wat flauw, ik sta hier in de kou 
 (Zweeds renspel)
19:00 uur Vossenjacht vanaf het Raadhuisplein

Woensdag 17 juli
10:00 - 12:00 uur  Ingewikkeld he? (levend Cluedo)
15:00 - 17:00 uur  Hoekom is dit? (postenspeurtocht)

Donderdag 18 juli
10:00 - 12:00 uur  Hankypanky (chinees spellencircuit)
15:00 - 17:00 uur  Met zijn alllleeeeen! (toneelspelletjes)
18:30 - 19:00 uur  Poppenkast en volksdansen op het 
 Raadhuisplein

Vrijdag 19 juli
10:00 - 14:00 uur  Alles is liefde (fotospeurtocht, 
 handpoppen maken)
 4-uurs programma, dus brood meenemen! Deze dag kost € 2.

De zomervakantie staat alweer voor de deur! Gelukkig is er voor de thuisblijvers in de tweede en derde week genoeg 
te doen. Rekreade organiseert voor de 46e keer twee weken vol met activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Van 14 tot en met 26 juli zullen twee teams aan de hand van twee verzonnen thema’s, activiteiten ontwikkelen om de 
twee weken te vullen. Elk team heeft een eigen locatie waar van 10.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur de kin-
deren voor € 1 per dagdeel mee kunnen doen aan deze activiteiten. Dit jaar zijn er twee teams. Team Noord heeft een 
locatie in het gebouw van Pluspunt Zandvoort en Team Centrum gebruikt het Jeugdhuis achter de Protestantse kerk. 

Locatie Zandvoort Noord
(Bij OOK Zandvoort, naast de Vomar)

Zondag 14 juli
18:30 - 19:00 uur Poppenkast en volksdansen op het 
 VOMAR plein 

Maandag 15 juli
10:00 - 12:00 uur  Wat zeg je?! (knutselen)
15:00 - 17:00 uur  Wat een pech, hond weg! (speurtocht)

Dinsdag 16 juli
10:00 - 12:00 uur  Op de bon (levend Mastermind)
15:00 - 17:00 uur  Wat frappant, klapband (kleding 
 knutselen en modeshow)
19:00 uur Vossenjacht vanaf het Raadhuisplein

Woensdag 17 juli
10:00 - 12:00 uur  ZZzzZZ (dans, drama, muziekspel)
15:00 - 17:00 uur  Picture this! (fotospel)

Donderdag 18 juli
10:00 - 12:00 uur  Huizenjacht (levend Kolonisten van Catan)
15:00 - 17:00 uur  Niet achter het behang, maar onder de 
 tuinslang (waterspelletjes)
18:30 - 19:00 uur  Poppenkast en volksdansen op het 
 VOMAR plein 

Vrijdag 19 juli
10:00 - 14:00 uur  Help me uit de brand! 
(sportspellen, Olympische spelen )
 4-uurs programma, dus brood meenemen! Deze dag kost € 2.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

Tarot Vervolg
Vervolg Voor mensen met een kleine basiskennis van de tarot kaar-
ten. We behandelen de kleine Arcana die de dagelijkse handelingen 

van de mens voorstellen.
Dinsdagavond 1x per maand 5 november t/m 18 maart

Tarot Vergevorderd 
Voor mensen die al kennis hebben van tarot maar zich willen 

verdiepen en hun kennis willen onderhouden
Dinsdagavond 1x per maand 29 oktober t/m 1 april

Workshop Encoustic Art 
een techniek waarmee je mooie kleurrijke schilderijen maakt met 
bijenwas en een strijkijzer. Tekentalent is niet nodig voor een schit-

terend resultaat.
Woensdag 19:00 21:30 25 september

Open Atelier
Mona Meier Adegeest laat u uw mogelijkheden van tekenen en 

schilderen zien.
Dinsdag 9:30 – 12:00 24 september t/m 17 december
 

Denderend door de duinen 

Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft. Verzamelen 
bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen. 
Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee. € 25,- voor 10x
Dinsdag 10:00 – 11:00  17 september t/m 26 november

JazzDance 55+Jong
Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk. 

Wij werken aan lichaamshouding, buikspier en grondoefeningen en 
een jazzdans combinatie.

Donderdag 14:30 – 15:30 26 september t/m 19 december

Nederlands 
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!

Donderdag 10:00 – 12:00 26 september t/m 19 december
€ 55,- voor 12 lessen van 2 uur.  
 

Klussen in en om het huis 
Doe het zelf! Deze cursus bestaat uit 4 verschillende onderwerpen 
(modules). U kunt zich opgeven voor de hele cursus van 10 weken 
maar u kunt zich ook opgeven voor 1 onderdeel. De cursus is zeer 

geschikt voor jongeren vanaf 16 jaar. Dinsdag 19:30 – 21:00
Electra 1 oktober t/m 22 oktober
Water 29 oktober t/m 5 november
Boren 12 november t/m 26 november
Zagen 3 december t/m 10 december

Frans Beginners 
Als u naar Frankrijk gaat en u wilt een beetje Frans spreken,  

dan is deze intensieve cursus wat voor u.
Vrijdag 13:00 – 15:00  4 oktober t/m 13 december

Frans Gevorderden 
Een intensieve cursus voor mensen die al basiskennis van  

de Franse taal hebben. Er wordt gepraat over actuele onderwerpen 
in de Franse media. 

Vrijdag 10:00 – 12:00  4 oktober t/m 13 december
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

te blazen. Ariesen stond aan 
de wieg van evenementen 
als Oomstee Jazz, de jam-
sessies, het Nederlands 
Kampioenschap Garnalen-
pellen, de vele karaoke-
avonden en nog een aantal 
meer. Afgelopen zaterdag 
was het zijn laatste avond, 
al waren de twee nieuwe 
ondernemers, Sandra en 
Theo Keur, deze avond al ac-
tief achter de bar. Er werden 
veel herinneringen opgera-
keld en ook kwam uiter-
aard een van de favorieten 
van Ton, de karaoke, voorbij. 
Een avond met een traan en 
een lach. 

‘Mama’ in de keuken

Het Italiaanse restaurant 
MMX in de Haltestraat 
heeft onlangs een nieu-
we chef-kok aangetrok-
ken. Het culinaire stokje is 
overgegaan naar Grazia, 
een onvervalste kokkin uit 
Bologna die in eigen land 
haar sporen verdiend heeft. 
Zij brengt in Zandvoort haar 
jarenlange ervaring, opge-
daan in gerenommeerde 
restaurants in het culinaire 
Italië. Een van haar specia-
liteiten is met de hand ge-
maakte verse pasta. Verder 
heeft zij de kaart helemaal 
naar haar hand gezet, een 
oerwoud aan Italiaanse 
specialiteiten waarvan de 
pasta’s in eigen keuken 
worden bereid. Veel uitge-
sproken verse ingrediënten 
en kruiden maken die on-
weerstaanbaar. Een echte 
chef-kok ‘a la mama’ dus, 
zouden wij zeggen.

‘Bij ons in de 
Haltestraat’

Onder het motto ‘Bij ons in 
de Haltestraat’, organiseer-
de Laurel & Hardy de twee-
de editie van L&H Culinair. 
Twee dagen lang werden 
uitstekende gerechten ge-
serveerd, die Ron Brouwer 
en zijn crew hadden bereid, 
veelal van de barbecue af-
komstig. De culinaire en 
hongerige gast kon zich 
in een rustige ambiance 
laven aan het gebodene. 
Mandy en Patrick Berg van 
de Zeemeermin hadden op 
de tweede dag een haring-
kraam neergezet waar voor 
slechts één Ollie, het equi-
valent van € 1, de lekkerste 
haring besteld kon worden 
en voor datzelfde bedrag 
ook nog eens spartel verse 
gebakken scharretjes waren 
te bestellen. Een smakelijk, 
kleinschalig evenement dat 
vast en zeker een vervolg 
krijgt.

Vertrouwen in 
de mensheid
Eén van onze redacteuren, 
Erna Meijer, maakte on-
langs iets heel bijzonders 
mee. Zij stond bij de kassa 
van een supermarkt toen zij 
bij het afrekenen tot haar 
schrik merkte dat zij haar 
portemonnee thuis had la-
ten liggen. Wat nu te doen? 
Even was er paniek, maar 
tot haar zeer grote verba-
zing bood de dame die net 
voor haar al had afgerekend 
spontaan aan om de reke-
ning te betalen! Zij kenden 
elkaar niet eens en Meijer 
kon zich ook niet legitime-
ren. “Geen enkel probleem”, 

Met regelmaat komen zowel in huishoudens als bij voedselver-
werkende bedrijven etensresten vrij. Goedbedoeld worden die dan 
soms neergegooid “voor de vogels”.
Je vindt etensresten terug op platte daken, in plantsoenen, op 
straten en pleinen en op talloze andere voederlocaties.
Probleem is echter dat daarmee meeuwen, duiven, ratten, vos-
sen, katten en -honden worden aangetrokken, wat nou juist niet 
de bedoeling is. De overlast van deze dieren terugdringen wordt 
hierdoor dan ook erg lastig.
In de natuur om ons heen is meer dan voldoende voedsel voorhanden. 
Beter is het om etensresten altijd als GFT met de vuilnisman mee 
te geven.
Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

Smakelijk eten met ZANDVOORT SCHOON!? 

was het antwoord, 
“kom het straks 
maar brengen.” En 
het ging niet om 
een paar euro, maar 
om € 42,05! Daarom 
alle hulde voor me-
vrouw Schulte uit 
de Oranjestraat, die 
met dit fantastische 
gebaar liet blijken 

dat zij nog alle vertrouwen in 
de medemens heeft. Iets dat 
je in deze tijd nog sporadisch 
tegenkomt. Uiteraard heeft 
Erna het bedrag, samen met 
een bos bloemen, nog dezelf-
de dag terugbetaald.

Bijna 3x zoveel
Meldden wij vorige week 
nog dat er na afloop van 
het 9e Oude Halt Straat-
voetbaltoernooi een bedrag 
van € 278,75 overgemaakt 
kan worden naar stichting 
Make a Wish Nederland, nu 
is dat opgelopen naar € 803! 
Dat maakte Johan van Marle 
van de organisatie vorige 
week bekend. Een prachtig 
bedrag dus.

Nieuw kunstwerk 
in Bentveld
Opnieuw is een vergun-
ning aangevraagd voor een 
kunstwerk op het terrein van 
Groot Bentveld. Deze aan-
vraag staat in deze editie van 
de Zandvoortse Courant. De 
gemeente meldde de krant 
dat het niet om het bekende 
en in de volksmond genoem-
de ‘Buchenwald’ zou gaan. 
Over dat ‘kunstwerk’ loopt 
nog een procedure onder 
de rechter, waarvan vrij bin-
nenkort de uitspraak bekend 
gemaakt zal gaan worden.

Afscheid Ton Ariesen
De uitbater van café Oom-
stee, Ton Ariesen, heeft het 
stokje overgegeven. Hij was 
het die het aandurfde om 
het café aan de Zeestraat, dat 
al jaren gesloten was, circa 8 
jaar geleden nieuw leven in 

Gemeente Zandvoort

Jong en oud volbrachten vier dagen fietsen

Nat einde Fiets4daagse 
voor 230 enthousiaste deelnemers

Dinsdag bij de start een wolkvrije blauwe hemel met bij-
behorende zonnestralen en afgelopen vrijdag op de slot-
dag een fikse hoosbui. Dat was de Fiets4Daagse 2013 in een 
notendop. Een ongelukkige valpartij in de buurt van Lan-
gevelderslag waarbij de inzet van een ambulance nodig 
bleek, was het minpuntje op de laatste dag van een verder 
zonder incidenten verlopen editie. 

Bijna direct na de start op 
vrijdag begon het al te mie-
zeren en de lange rit tegen 
de wind in naar het keer-
punt in Langevelderslag via 
het fietspad door de duinen 
was voor vele deelnemers 
beslist pittig te noemen. 
Rond half acht kwam de 
melding voor de inzet van 
een ambulance. Op de weg 
terug van Langevelderslag 
(7,7 km) met de volle wind 
in de rug waren een moe-
der en dochter gevallen. 
Vermoedelijk waren de 
sturen in elkaar geraakt en 
de dochter was bij de val-
partij behoorlijk gewond 
aan haar hand. Twee po-
litieauto’s gingen er met-
een op af, gevolgd door de 
service- en helpwagen van 

Versteege wielersport. Een 
paar minuten later volgde 
al de opgeroepen ambu-
lance die beide slachtoffers 
meenam. 

De deelnemers vonden hun 
tocht door de winderige en 
natte duinen toch wel heel 
speciaal en vooral met die 
lekkere wind in de rug op 
de terugreis werd er weer 
volop genoten van het 
fietstochtje. In de Oranje 
Nassauschool was alles 
geregeld voor een warme 
ontvangst bij het uitreiken 
van de gewonnen medail-
les. Wethouder Belinda 
Göransson verwelkomde 
daar namens de gemeente 
de trotse winnaars en win-
naressen en moest heel 

wat medailles uitreiken en 
omhangen. 

Daarna werden de vele prij-
zen van de loterij getrok-
ken waarmee zeer leuke 
en waardevolle prijzen, be-
schikbaar gesteld door vele 
trouwe Zandvoortse spon-
soren, werden uitgereikt 
aan de gelukkige winnaars. 
Speciaal ook de sponsors 
die per wedstrijddag iets 
extra deden voor alle deel-
nemers werden uitvoerig 
bedankt, zoals Snackbar 
De Oude Halt, Auto Strijder, 
Dirk van der Broek en de 
Shell in Langevelderslag. 

De hoofdprijs van de lote-
rij, een echte Cortina-fiets 
beschikbaar gesteld door 
Wielersport Versteege, 
werd gewonnen door Petra 
Versteege (geen familie!) 
die natuurlijk met zoon en 
organisatieteam feestelijk 
op de foto ging. Zo’n 100 
deelnemers behoorden tot 
de triathlon-gangers, de 
deelnemers die zowel aan 
de Wandel-, de Fiets- als 
de Zwem4Daagse mee-
doen. Deze fanatiekelin-
gen verlangen nu al naar 
het laatste onderdeel: de 
Zwem4daagse in septem-
ber. 

Zeer veel dank ging uit 
naar de ca. 30 vrijwilligers 
(de beste van Zandvoort 
volgens de organisatie) die 
samen met de mensen van 
het Rode Kruis voor een per-
fecte organisatie zorgden.



S AT. JULY 6

THE BEST ZANDVOORT DJ’S LIVE!
18:30: BASE BRO’S 19:30: DJ SHEEP & DJ D-MARKI 
20:30: DJ RITMO STAR 21:30: DJ RAMONSKI - REMYX 
22:30: DJ RAYMUNDO (ESCAPE) 23:30: AFTER PARTY..?! 
RAADHUISPLEIN - CENTRUM - ZANDVOORT AAN ZEE

dancing
in the streets

NOP&LOEK LIGHT&SOUND
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Vrijwilligers aan de muur 
in burgemeesterskamer

Afgelopen donderdag is een nieuwe expositie in de burge-
meesterskamer geopend. Waar normaal gesproken om de 
drie maanden twee leden van de Beeldende Kunstenaars 
Zandvoort (BKZ) exposeren, hangen nu een groot aantal 
foto’s van vrijwilligers in Zandvoort. 

Jolanda Meier, Herma Bluijs 
en Joop van Nes jr. tekenden 
voor de foto’s. Ze komen 
van een eerdere expositie in 
Pluspunt over vrijwilligers 
in Zandvoort. Toen burge-
meester Niek Meijer deze 
opende, beloofde hij dat de 
tentoonstelling bij hem in 
zijn spreekkamer zou komen 
te hangen en dat heeft hij 
nu waargemaakt. BKZ heeft 
welwillend de ruimte hier-
voor ter beschikking gesteld, 
met als resultaat een groot 

aantal foto’s van vrijwilli-
gers uit Zandvoort die met 
hun ‘hobby’ bezig zijn. Een 
aantal vrijwilligers van on-
der andere de Zonnebloem, 
de kerk en Pluspunt hebben 
zich in de kamer van de bur-
gemeester verheugd over 
de terechte aandacht die 
ze krijgen. Personen die de 
komende drie maanden bij 
de burgemeester op bezoek 
komen, kunnen de foto’s van 
onze actieve dorpsgenoten 
bewonderen. 

Een groep vrijwilligers voor de foto's

“Want er komen geen par-
keerplekken bij. Alleen moe-
ten autobezitters nu fors 
gaan betalen voor hun par-
keerplaats”, zegt Teresa Mok 
van het APRZ. Gesteund 
door de Zandvoortse onder-
nemers en de bijna 1000 le-
den op de Facebookpagina, 
zet het vorig jaar opgerich-
te actiecomité de acties 
voort. “Wij willen samen 
met de ondernemers van 
Zandvoort weer een gast-
vriendelijke badplaats ma-
ken”, aldus de woordvoer-
ster, die aangeeft dat de 
PvdA, VVD, CDA en Sociaal 
Zandvoort meerdere keren 
hebben aangegeven voor 
participatie van het APRZ 
te zijn maar het parkeerbe-
leid nu toch willen uitrollen, 
tegen alle bezwaren in.

Volgens het APRZ weigert 
de politiek te luisteren 
naar de wensen van de be-

Toch betaald parkeren
De strijd om het parkeerbeleid van de gemeente Zand-
voort laait weer op. Ondanks besprekingen met het  
APRZ en toezeggingen wil de gemeente binnenkort het 
betaald parkeren invoeren in Park Duijnwijk, Oud Noord, 
Vogelenbuurt en het Tranendal. Het APRZ wil dit beleid 
stoppen.

woners, waardoor er veel 
onvrede is over de gang 
van zaken. Er worden fly-
ers verspreid in de wijken 
waar het betaald parkeren 
wordt ingevoerd, waarop 
inwoners op de achterkant 
hun mening kunnen geven. 
Er worden 3 vragen voorge-
legd: Bent u bereid om € 80 
per auto per jaar te betalen 
om uw parkeerproblemen 
op te lossen? Accepteert 
u dat de gemeente be-
paalt dat u slechts 3 uur 
bezoek mag ontvangen? 
Wilt u inspraak in het par-
keerbeleid? Het ingevulde 
formulier kan worden in-
geleverd bij snackbar De 
Oude Halt (Vondellaan), 
benzinestation BP (Van 
Lennepweg), benzinestati-
on Shell Duinzicht (Dr. C.A. 
Gerkestraat), Fietswereld 
Zandvoort (Tolweg) en 
Bruna Balkenende (Grote 
Krocht).

De demonstratiedag was 
om juist nu nieuwe vrijwil-

Toch was de Formule 1 de-
monstratie misschien wel 
het hoogtepunt voor het 
publiek. Twee voormalige 
Ferrari F93A met het ken-
merkende V12 geluid waren 
even te horen op het circuit 
in de duinen. Frits van Eerd 
en Jan Lammers bestuurden 
de fraaie bolides uit 1993. De 
glimlach op het hoofd van 
Lammers zei genoeg. “Nog 
mooier is het als de auto lek-
ker schakelt”, aldus Lammers. 
Na afloop van de demonstra-
tie dook Lammers even in de 
herinnering. In 1992 was het 
de laatste keer dat de oud-
Zandvoorter, tegenwoordig 
inwoner van Katwijk aan 
de Rijn, met een March in 
de Formule 1 rondreed. “Dat 
waren handgeschakelde wa-
gens”, zei Lammers. Een jaar 
later zaten de flappen voor 
de versnelling aan het stuur, 
wat een behoorlijke verande-
ring in de Formule 1 beteken-
de. Op de beide Ferrari’s uit 
1993 prijkten nog de namen 
van de coureurs van destijds, 
Jean Alesi en Gerhard Berger.

De Italiaanse auto’s vorm-
den niet de hoofdmoot. 

“Pap, ik wil bij de brandweer” Italia a Zandvoort blijft 
een belevingZelf een echt brandje blussen op het Raadhuisplein was za-

terdag voor zeer jonge spuitgasten een geweldige beleve-
nis. Ze stonden in de rij om daaraan mee te mogen doen. 
De vrijwilligers van de toekomst voor de Zandvoortse 
Brandweer, bezochten met hun trotse ouders de demon-
stratiedag van Brandweer Zandvoort, afgelopen zaterdag 
op het Raadhuisplein.

Ooit waren tijdens de weekenden van Italia a Zandvoort 
races te zien van Italiaanse automerken, maar die tijd is 
voorbij. De nieuwe manier van Italia a Zandvoort is sinds 
een aantal jaren meer een beleving, waar de liefhebber 
van het land Italië aan zijn trekken komt op het gebied 
van mobiliteit. In combinatie met het goede weer waren 
38.000 van deze enthousiastelingen afgelopen weekend 
terug te vinden op Circuit Park Zandvoort.

ligers te werven voor de 
Zandvoortse brandweer. 

Zelfs scooters waren op het 
Zandvoortse circuit te zien. 
Vespa rijders mochten met 
hun tweewielers het cir-
cuit op. Daarnaast was er 
plek voor één van de twee 
Ducati clubs uit Nederland 
op het paddockterrein. De 
motorenliefhebbers van 
het Italiaanse merk kon-
den daar hun hart opha-
len. “Ducati is voor ons een 
beleving”, zei Ronald Jesse 
van de club. De racemon-
sters maakten een donker 
en soms dreigend geluid. 
De Italiaanse TT winnaar 
van het afgelopen weekend, 
Valentino Rossi, reed ooit 
voor het Italiaanse merk. 
Op de vraag waarom het 
Rossi niet lukte om met het 
Italiaanse merk wereldkam-
pioen te worden was Jesse 
duidelijk. “Een motor moet 
je liggen”, was het ant-
woord, “je kunt het vergelij-
ken met een vulpen.” Vooral 
voor de Ducatirijders zijn dit 
soort weekenden een ont-
moetingsplaats en een so-
ciaal gebeuren, waarbij de 
leden van de club aan elke 
geïnteresseerde een uitleg 
willen geven.

Het ging vooral om de pa-
pa’s (en mama’s) dus. Het 
Zandvoortse corps bestaat 
al jarenlang voor een groot 
gedeelte uit vrijwilligers die 
er enthousiast en gedreven 
voor zorgen dat de brand-
weer in Zandvoort in de 
avonduren en in het week-
end overal snel en adequaat 
ter plaatse kan zijn. Niet al-
leen voor het blussen van 
brand maar ook bij het ver-
helpen van stormschade, 
hulp bij verkeersongevallen 
en assistentie op Circuit Park 
Zandvoort. De werkzaam-
heden van een brandweer-
vrijwilliger zijn echt heel 
uiteenlopend. Het belang-
rijkste is toch dat je mede 
zorg draagt voor de veilig-
heid van de Zandvoortse ge-
meenschap. Uiteraard tegen 
een aantrekkelijke vergoe-

Samen met de brandweerman een vuurtje blussen

Nostalgische F1-Ferrari’s | Foto: Duursma / essayprodukties.nl

ding en de mogelijkheid om 
verschillende Rijksdiploma’s 
te behalen.

Het Raadhuisplein stond 
volgebouwd met de overbe-
kende rode brandweervoer-
tuigen en er was veel pu-
blieke belangstelling voor de 
demonstratieplekken. Ook 
een aantal mogelijk nieuwe 
brandweervrijwilligers liet 
zich inschrijven voor een 
volgend informatief gesprek. 
Een succesvolle demonstra-
tiedag van de Zandvoortse 
brandweer die maar wat 
trots is op de nieuwe 
werkplek in Nieuw Noord. 
Wellicht is de brandweer 
ook iets voor jou? Meld je 
gewoon aan en laat je infor-
meren. www.brandweer.nl/ 
kennemerland/organisatie/
posten_in/zandvoort/



Louis Davidsstraat 15, 
2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

 
ZandvoortGasthuisstraat 11 

KijKMOMEnT: 
ZATERDAG 6 juLi OM 12:00 uur
Deze ZÉÉR ROYALE VRIJSTAANDE woning  
heeft een woonoppervlak van liefst 170 m2, 
een OPRIT met een GARAGE en een beschutte 
ACHTERTUIN. De woning is gelegen midden  
in het oude centrum maar toch in de luwte. 

ZATERDAG 6 JULI BENT U OM 12:00 UUR VAN 
HARTE WELKOM OM DEZE SPEELSE EN 
VERRASSENDE WONING TE BEZICHTIGEN!

• Zéér royale vrijstaande woning in centrum;
• Parkeren op eigen terrein = uniek in centrum;
• Woonoppervlakte: ca. 170 m2 (excl. souterrain);
• Souterrain: ca. 86 m2 
• Zie plattegronden voor details.

Vraagprijs: 
€ 349.000,= k.k.

Greeven Makelaardij
de Makelaar die verkoopt!

Meest verkopende Makelaar van kenneMerland! 
(Bron: NVM 1e kwartaal 2013)

verkoopplannen?
Wij maken graag met u een vrijblijvende afspraak om de verkoopmogelijkheden van  
uw woning te bespreken. Ook in de huidige markt zien wij voldoende verkoopkansen!  
Zo verkopen wij onze woningen gemiddeld in 109 dagen! Kies juist daarom nu voor  
Greeven NVM Makelaardij! De actieve makelaar van Zandvoort. Bron: NVM 

Verkocht in 2013:
Dr. Kuyperstraat 2, De Schelp 69, Spoorbuurtstraat 24, Dr. Visserstraat 11,Max Euwestraat 57, De schelp 26, Hogeweg 76-5, 
Tjerk Hiddesstraat 12, Burgemeester van Alphenstraat 57-2, Verzetsplein 16, Haltestraat 15D, Matthijs Molenaarstraat 18,  
Burgemeester van Alphenstraat 61-21, Haarlemmerstraat 56, Schuitengat 57, Cort van der Lindenstraat 2-8,  
Potgieterstraat 20, Raadhuisplein 11, De Favaugeplein 59 Hs, Prinsenhofstraat 7, Kostverlorenstraat 45, Tjerk Hiddesstraat 8-4, 
Koningstraat 35, Kostverlorenstraat 92-A, Kromboomsveld 51, Dr. J.G. Mezgerstraat 42, Bilderdijkstraat 13, Witte Veld 6, 
 Ing. E.J.J. Kuindersstraat 9-9, Oosterparkstraat 54, Hogeweg 34, Patrijzenstraat 46 (V.O.V), Dr. C.A. Gerkestraat 135,  
Passage 3-9, Kromboomsveld 65, Tjerk Hiddesstraat 123 (V.O.V.), Van Galenstraat 54 (V.O.V.), De Schelp 90 (V.O.V.),  
Zuster Dina Brondersstraat 13 (V.O.V.), Stationsplein 15-5, Trompstraat 13-D, Reinwardtstraat 19 (V.O.V.).

Hier kan binnenkort ook uw woning bij staan! Bel voor een afspraak!

Suzanne Greeven 
Makelaar - KRMT

Rob Greeven  
Register - Makelaar Taxateur 

Timo Greeven 
Register - Makelaar Taxateur 

SPECiALE AAnBiEDinG! 
Ruime parkeerplaats in afgesloten parkeer-
garage. Gelegen nabij het centrum van 
Zandvoort, station en dichtbij het strand. De 
grootte van het parkeervak is ca. 5 x 2.75 m.  
Wilt u kunnen blijven parkeren in het 
komende parkeervergunningen gebied? Dit 
is uw kans om tegen een scherpe prijs een 
eigen parkeerplaats te kopen!

• Gelegen in Park Duinwijk achter de Van 
 Speijkstraat;
• Maandelijkse servicekosten ca € 16,= per 
 maand;
• Afgesloten centrale ingang met afstand-
 bediening.

Deze CHARMANTE en VRIJSTAANDE VILLA is 
gelegen op een UNIEKE LOCATIE aan de  
ZUIDDUINEN met een PRACHTIG UITZICHT! 
Het beschikt o.a. over een ROYAAL PERCEEL 
van 488 m2, een OPRIT voor MEERDERE 
AUTO’S, een garage, etc.

• Prachtige locatie direct aan de duinrand;
• Woning dient gemoderniseerd te  
 worden;
• Bouwkundige keuring ter  
 inzage bij makelaar;
• Woonopp: ca. 120 m2, perceel: 488 m2 (!);
• Zie plattegronden voor indeling.

BIJZONDERE en ZÉÉR RUIME 4-kamermaison-
nette (ca. 180 m2!) verdeeld over liefst 
3 WOONLAGEN! Het heeft een PRACHTIGE 
PRAKTIJK/ KANTOORRUIMTE met EIGEN 
TOEGANG én PARKEERPLAATS voor de deur! 
Gelegen op steenworp afstand van het  
NS-station, strand en centrum. 

• Het beschikt over 2 zonneterrassen; 
• Extra 2e parkeerplaats separaat te koop;
• Lage servicekosten: € 156,= p/mnd; 
• Woonoppervlakte: ca. 180 m2;
• Zie plattegronden voor de speelse 
 indeling. 

PRACHTIG GERENOVEERD 4-KAMER-
APPARTEMENT met PARKEERPLAATS! 
De woning heeft een woonkamer met 
fraai uitzicht, liefst 2 balkons, nieuwe 
keuken, nieuwe CV ketel, 3 slaapkamers 
én een berging. 

• Woning met 3 slaapkamers, 
 centraal gelegen én een parking
• Voorzien van kunststof kozijnen, 
 dubbel glas en stoffering; 
• Woonopp. ca. 90 m2 excl. balkons.

Vraagprijs: € 14.950,= k.k.

Vraagprijs: € 425.000,= k.k.

Vraagprijs: € 375.500,= k.k.

Huurprijs: € 950,= p/mnd excl. 
Inclusief parkeerplaats

Van Speijkstraat 
PARKEERGARAGE

C. v. d. Lindenstraat 16 

Van Speijkstraat 11

Van Lennepweg 304

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

ZOMERACTiE!

TOPLOCATiE!

CA. 180 M2 !

niEuwSTAAT

KijKMOMEnT!
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De sportieve Angelique van der Werff is onlangs gestart 
met Beachside Personal Training. Want, zoals zij aangeeft: 
“Mijn hele leven heb ik gesport, onder andere handbal, 
jiujitsu, spinnen, hardlopen en ik volg al een aantal jaren 
bootcamptrainingen. Als pure hobby doe ik ook nog aan 
golfsurfen. Ik heb veel plezier in het sporten en wil dat 
enthousiasme graag overbrengen aan mensen, die anders 
misschien op de bank blijven liggen. Het motiveert mij om 
mensen te begeleiden bij het sporten en ze te helpen om 
fit te worden.”

Dat kan bij haar op verschil-
lende manieren. Zo geeft zij 
voor beginners bootcamp-
trainingen. Die vinden altijd 
buiten plaats, op het strand, 
ongeacht de tijd van het 
jaar en ongeacht de weers-
omstandigheden. Alleen bij 
onweer niet. Er zijn diverse 
redenen hiervoor: je krijgt 
meer zuurstof binnen, je 
geniet tevens van de natuur, 
het heeft een ontstressend 
effect en het verhoogt de 
weerstand van je lichaam. 

Een bootcamptraining is een 
totale body work-out, waarbij 
gewerkt wordt met interval-
oefeningen en krachtoefenin-
gen, gebruik makende van de 
materialen in de natuur/op de 
weg die ze tegenkomen. Ook 
wordt er gebruik gemaakt 
van je eigen lichaamsgewicht 
of dat van de medesporters. 
Iedere woensdagochtend 
van 09.00 tot 10.00 uur en 
’s avonds vanaf 20.00 uur bij 
strandpaviljoen De Haven 
van Zandvoort als startpunt. 
Al voor € 10 krijgt u een losse 
les, maar zij biedt ook voor  
€ 85 een 10 lessen-strippen-
kaart aan. Inschrijven kan via 
de website www.beachside-
pt.com.

Angelique heeft onlangs 
het diploma ‘personal trai-

Beachside Personal Training

ner’ met succes behaald en 
volgt nu de opleiding tot ge-
wichtsconsulente, een goede 
combinatie om haar cliënten 
nog beter te kunnen laten 
functioneren. “De personal 
training begint altijd met 
een gratis intake gesprek, 
dan wordt duidelijk wat de 
doelstelling is en wordt de 
frequentie afgesproken. Ik 
maak dan een eerste trai-
ningsprogramma waarin we 
gaan kijken wat de uitgangs-
positie is en daarna maak ik 
voor elke volgende training 
een afwisselend en uitda-
gend programma. Ook is 
het mogelijk om met maxi-
maal 12 personen trainingen 
te volgen voor bijvoorbeeld 
bedrijven of (sport)vereni-
gingen, die eens een andere 
manier van trainen willen”, 
vertelt ze. Angelique is geen 
fulltime trainer, want zij is 
ook parttime anesthesie-
medewerker in het Spaarne 
Ziekenhuis. Vanuit dit da-
gelijkse werk heeft zij extra 
kennis over het menselijk 
lichaam en de invloed van 
sport op het lichaam. 

Een afspraak bij Beachside 
Personal Training kan ge-
maakt worden via de web-
site www.beachside-pt.com 
of via e-mail: info@beachsi-
de-pt.com.

door Erna Meijer

Burgemeester Meijer had 
twee van de onderschei-
den Zandvoorters van dit 
jaar gevraagd om uit te 
leggen wat een Koninklijke 
Onderscheiding zoal voor 
iemand doet. En dat is niet 
weinig. Wilma Schrama en 
Ron Klaasse Bos waren ge-
negen om aan zijn verzoek 
te voldoen. 

Beide zijn recentelijk onder-
scheiden voor hun verdien-

Een oplettende voorbijgan-
ger volgde de dader en waar-
schuwde de politie. Na een 
kleine achtervolging kon deze 
gearresteerd worden. De po-
litie belde bij diverse betrok-
kenen aan om te melden dat 
de auto beklad was en dat 
men aangifte kon doen. Bij 
auto's waar niet direct de ei-
genaar werd gevonden is een 

De protestant-christelijke 
basisschool had al een aan-
tal jaren met een vermin-
derd leerlingenbestand te 
kampen, dat op een gege-
ven moment ervoor zorgde 
dat het schoolbestuur niets 
anders kon doen dan de 
sluiting aankondigen. Grote 
oorzaak is het gegeven dat 
Zandvoort niet minder dan 
zeven basisscholen heeft 
en een teruglopend aantal 
geboorten, waardoor er dus 
minder aanbod van leerlin-
gen is. Volgens Fuldner was 
het zelfs zo erg dat indien de 
school zou blijven bestaan 
er naar verwachting over 

Aanmelden voor een Koninklijke Onderscheiding

Diverse auto’s beklad Beatrixschool Zandvoort
houdt op te bestaan

Bij monde van burgemeester Niek Meijer roept de ge-
meente Zandvoorters op om vrijwilligers in hun omgeving 
aan te melden om ze in aanmerking te laten komen voor 
een Koninklijke Onderscheiding. Daarvoor moet iemand 
zich minimaal 20 jaar als vrijwilliger hebben ingezet voor 
de gemeenschap.

In de Noordbuurt zijn dinsdagmiddag rond 15.00 uur di-
verse auto's met een lakspuitbus bewerkt. Met name in 
de Burg. Engelbertstraat, de Pakveldstraat en de Prinsen-
hofstraat werden door een verward persoon minstens vijf 
auto's beschadigd.

Afgelopen woensdag was het de laatste dag dat directeur 
Mirjam Fuldner van de Beatrixschool aan de Jac. P. Thijs-
seweg de deur achter zich in het slot trok. De basisschool is 
opgehouden te bestaan.

sten voor de gemeenschap 
en zijn daar terecht heel 
erg trots op. Vooral het mo-
ment waarop het ‘kwartje’ 
viel en het duidelijk werd 
dat ze door de koningin wa-
ren onderscheiden, staat ze 
nog heel helder voor ogen. 
Klaasse Bos werd direct na 
de voorstelling van toneel-
vereniging Wim Hildering, 
eind 2012, door de burge-
meester onderscheiden 
maar had geen flauw idee 

briefje onder de ruitenwis-
ser gedaan. Door het snelle 
optreden van de Mobiele 
Poets Centrale kon de verf er 
nog afgehaald worden voor-
dat deze ingedroogd was. 
Hierdoor is de schade kleiner 
dan het overspuiten van de 
auto. Natuurlijk blijft de vraag 
waarom dit nodig was en of 
deze schade te verhalen is. 

twee jaar nauwelijks meer 
dan vijftig leerlingen zou-
den zijn. 

Toen het nieuws van de slui-
ting bekend werd, hebben 
veel ouders hun kinderen 
naar een andere school ge-
daan en waren er dit afgelo-
pen schooljaar nog maar 17 
leerlingen op de school in-
geschreven, 14 in groep 8 en 
3 in groep 6. De leerlingen 
van groep 8 gaan nu naar 
de middelbare school, die 
van groep 6 moeten elders 
in Zandvoort naar school 
toe. Een tijdperk is, helaas, 
afgesloten.

dat dit zou gaan gebeuren. 
“Ik wist nog steeds niet wat 
er aan de hand was toen de 
burgemeester op het toneel 
kwam met zijn ambtsketen 
om. Een gevoel van trots 
ging door mij heen toen hij 
zei dat het Hare Majesteit 
had behaagd om mij te on-
derscheiden. Je weet niet 
wat dat is”, legt hij uit.

Ook Wilma Schrama spreekt 
in dit soort woorden. “Men 
had mij met een smoes naar 
het raadhuis weten te lok-
ken, en ik had ook niets in de 
gaten. Toen ik de raadszaal 
binnen kwam en al die fa-
milie zag zitten, wist ik nog 
niet zeker wat er ging ge-
beuren. Nog geen 5 minuten 
later kreeg ik een Koninklijke 
Onderscheiding ‘Lid in de 
Orde van Oranje Nassau’ 
door de burgemeester op-
gespeld”, herinnert zij zich. 
Beide Zandvoorters zijn er 
niet anders door gaan leven. 
Zij beschouwen datgene wat 
zij hebben gepresteerd als 
“heel normaal” en zijn hele-
maal niet van plan om daar-
mee te stoppen. “Wat ik heel 
erg gewaardeerd heb is de 

Wilma Schrama (l.) en Ron Klaasse Bos

moeite die men heeft geno-
men om mij voor te dragen 
voor een Koninklijke Onder-
scheiding”, zegt Schrama en 
Klaasse Bos beaamt dat. 

Mocht u iemand in uw 
omgeving kennen die 
volgens u ook zo een on-
derscheiding dik zou ver-
dienen, schrijft u dan een 
brief en zendt die dan naar: 
Bestuurssecretariaat ge-
meente Zandvoort, post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Schrijft u in de linker boven-
hoek van de envelop: Strikt 
Vertrouwelijk. In de brief 
moet in ieder geval staan 
voor wie de onderscheiding 
moet zijn, wat zij of hij ge-
daan heeft en hoe lang, bij 
wat voor club, vereniging of 
instantie en vooral ook uw 
adres- en telefoongegevens. 
Een e-mail naar bestuursse-
cretariaat@zandvoort.nl vol-
doet ook. De aanvraag dient 
uiterlijk in de week van 26 
augustus bij het bestuurs-
secretariaat binnen te zijn. 
Bezorgt u een vrijwilliger 
die het verdient een van de 
mooiste dagen van haar of 
zijn leven?
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www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Groot assortiment
zomerplanten 

en vaste planten

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

Vakantiebezorg(st)er 
gezocht
Ben jij onze bezorger die tijdens de 
zomervakantie 1 of meerdere malen 
per week de brievenbus van de buren wil laten klepperen?

Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en  
gaat door weer en wind op pad om de kranten en/of folders  
te bezorgen.

Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de 
NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat je niet uit het 
veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?  
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478

of surf naar www.zvo-verspreiders.nl
en vul daar je aanmelding in!

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534Nieuw

Wij halen en brengen op
maandagavond
woensdagavond en 
vrijdagavond
tussen 18:00 - 22:00 

Wij halen op in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout

Grote Krocht 23 2042 LT Zandvoort tel: 023-5735002
dinsdag t/m vrijdag van 9:00-18:00 zaterdag van 9:00-17:00

www.shanna-s.nl

Kennismakingsactie 
Bij uw eerste reparatie
Dames hakken
van € 11,50 voor € 5,00
Heren hakken
van € 12,95 voor € 7,50

Schoenen kapot?
Bel ophaalservice Shanna's

06 - 46 07 42 33
Kosteloos bij reparaties vanaf € 10,00

     

shanna's zandvoort 

CHECK NU UW 
CARAVANBANDEN
Wist u dat u bij Van der Veld ook terecht

kunt voor caravanbanden?
Ga veilig op pad en laat uw banden nu 

gratis checken! 

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor een afspraak…

Voltastraat 34 - 2041 CK Zandvoort 
 023 - 573 09 62
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Expositie Barry Lijnzaat

Tv-debuut voor Rhodês bij Recht uit het Hart

In het gebouw van Pluspunt is een expositie van Barry Lijn-
zaat, een bewoner van Nieuw Unicum. Hij is een man met 
een aangeboren passie voor schilderen en tekenen. Hierin 
is hij zich in zijn vroege jeugd al gaan ontwikkelen; toen 
tekende hij strips. In zijn tienerjaren is hij zich gaan richten 
op modetekenen en kunst.

‘Little Butterfly’, het nieuwe lied van de Zandvoortse zan-
geres Rhodês, is geïnspireerd op de ervaringen van Mari-
anne Kimmel met seksueel misbruik. Een fragment van 
dit nummer laat ze horen in de KRO-uitzending van Recht 
uit het Hart op vrijdag 5 juli aanstaande om 21.20 uur. In 
het door Anita Witzier gepresenteerde programma vertelt 
Kimmel haar verhaal.

Toen hij 21 jaar werd, is Barry 
naar de kunstacademie in 
Enschede gegaan, maar deze 
heeft hij niet afgemaakt om-
dat hij de andere vakken niet 
interessant genoeg vond. 
Eind 2009 werd hij getroffen 
door hersenletsel. Doordat hij 
rechtzijdige verlamming kreeg, 
heeft hij helemaal opnieuw 
moeten leren schilderen maar 
nu dan met zijn linker hand. Die 
‘kunst’ heeft hij zichzelf aange-
leerd. Zijn creaties in het verle-
den waren vrije expressie. Met 
zijn huidige collectie heeft hij 
al meerdere exposities gehad, 
waaronder in Holland Casino 
Zandvoort.

Het ingrijpende verhaal van 
Marianne heeft Rhodês geïn-

ve stem te geven in de vorm 
van een song. Rhodês, die te-
kende voor zowel de tekst als 
voor de muziek: “We wilden 
een lied wat zowel de pijn, de 
angst als de hoop laat weer-
klinken. Het schrijven ervan 
voelde voor mij als heling en 
groei. Ik ben enorm dankbaar 
voor dit geschenk.”

Project Speak Now
‘Little Butterfly’ is ook het lijf-
lied van de Stichting Project 
Speak Now, opgericht door 
Marianne Kimmel. Deze 
stichting heeft tot doel het 
meer bespreekbaar maken 
van seksueel misbruik en 
doet dat door voorlichting 
op scholen, gespreksgroepen 
en media-aandacht. Rhodês 
draagt als ambassadeur de 
stichting een warm hart toe. 

De creaties van Lijnzaat zijn 
inmiddels overgegaan van 
expressie naar personages. 
Deze schilderijen zijn ge-
maakt na zijn hersenletsel. 
Lijnzaat woont in Nieuw 
Unicum in Zandvoort waar 
hij natuurlijk ook naar het 
activiteitencentrum gaat 
om zijn schilderkunst voort 
te zetten. Onder de naam 
‘Personalia’ zijn de schilde-
rijen van Lijnzaat te zien 
en te koop in Pluspunt, 
Flemingstraat 55 in Nieuw 
Noord. De expositie duurt 
tot en met september en is 
tijdens de openingstijden 
van Pluspunt te bezichtigen.

spireerd om ook haar eigen 
ervaring een nieuwe positie-

Taboe doorbreken
Op het moment dat het 
boek van Kimmel ver-
schijnt, wordt ook het lied 
van Rhodês gelanceerd. Het 
nummer is dan te downloa-
den via iTunes, te bekijken 
als videoclip op YouTube en 
gratis te verkrijgen bij aan-
koop van het boek. Deze of-
ficiële release vindt plaats in 
het voorjaar van 2014, samen 
met het nieuwe album waar 
de Zandvoortse zangers mo-
menteel aan werkt. Door 
muziek en literatuur met 
elkaar te verbinden, willen 
ze mensen met een soort-
gelijke ervaring hoop bieden 
en inspireren. Daarnaast ho-
pen ze het taboe rondom dit 
thema te doorbreken, door 
begrip te tonen en kennis te 
vergroten. 

‘Personalia’ door Barry Lijnzaat

Rhodês (l.) en Marianne Kimmel | Foto: Pim Schoonderwoerd

De Karavaan start  
dit jaar in Zandvoort

Van donderdag 11 tot en met zondag 14 juli staat het fes-
tivalhart van Karavaan opgesteld op het Badhuisplein. De 
culturele manifestatie trekt evenals vorig jaar rond langs 
de kust van de provincie Noord-Holland en start dit jaar 
in Zandvoort. Daarna trekt de Karavaan naar Hoorn en tot 
slot wordt Egmond aangedaan.

Alle voorstellingen en activi-
teiten in het festivalhart zijn 
gratis. Dus ga genieten van 
de internationale straatthe-
ateracts, livemuziek uit de 
regio en de Karavaan-Bios-
Aan-Zee. Behalve donderdag 
is er elke dag weer een ande-
re verrassende straattheater 
act te zien en de zondag is 
speciaal voor de familie: de 
Karavaan-familiedag. 

Iedere avond is er een fes-
tivaldiner. Bezoekers kun-
nen dan samen met de ar-
tiesten aanschuiven in de 
Zeekantine. Op de eerste 
festivaldag is de voorstelling 
NET. Zeven circusartiesten 

tonen hun kunsten in ‘het 
nieuwe circus’: zonder dieren. 

Maar er is nog veel meer. 
Vanuit het festivalhart wor-
den de bezoekers meegeno-
men naar de mooiste locaties 
voor spannende locatievoor-
stellingen. Kijk dus snel wel-
ke voorstellingen er allemaal 
te zien zijn. Het volledige pro-
gramma kunt u vinden op 
www.karavaan.nl. Het festi-
valhart in Zandvoort wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
Holland Casino Zandvoort. 
Bij aankoop van een kaartje 
voor een locatievoorstelling 
krijgt u gratis toegang tot 
Holland Casino Zandvoort.

Act tijdens de voorstelling TENT | Foto: Hanneke Meijers

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat 
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie be-
houdt zich het recht voor om ingezonden brieven in te 
korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Glad wildrooster

	 Op	11	mei	ben	ik	gevallen	met	mijn	racefiets	op	het	wildrooster	dat	
in	Zandvoort	ligt,	net	nadat	je	vanaf	de	boulevard	het	fietspad	richting	
Noordwijk	bent	opgegaan.	Ik	heb	daarbij	mijn	heup	gebroken	en	ben	
dezelfde	dag	nog	geopereerd	in	het	Kennemer	Gasthuis	in	Haarlem.	Op	
dit	moment	ben	ik	ruim	7	weken	aan	het	revalideren.
	 Ik	schrijf	u	dit,	omdat	het	betreffende	wildrooster,	dat	 is	opge-
bouwd	uit	gladde	metalen	strippen,	bij	regen	spekglad	wordt	en	dan	
levensgevaarlijk	is	voor	fietsers.	Dit	was	ook	op	11	mei	het	geval	en	de	
belangrijkste	reden	dat	ik	daar	zo	hard	gevallen	ben.	Ik	zou	alle	fietsers	
willen	waarschuwen	voor	dit	rooster.	Tevens	zou	ik	de	beheerder	van	dit	
fietspad	(gemeente	Zandvoort)	willen	oproepen	het	rooster	enigszins	
op	te	ruwen	om	ongelukken	als	het	mijne	in	de	toekomst	te	voorkomen

	 Jean-Paul	de	Poorter

Dancing in the Streets bete-
kent lekkere muziek voor ie-
der wat wils. Het spits wordt 
zaterdag afgebeten door 
een aantal bekende DJ's uit 
Zandvoort. Zandvoort kent 
meerdere getalenteerde 
DJ’s. Sommigen werken in 
de diverse clubs in onze 
woonplaats en anderen zijn 
elders te vinden. Een van de 
bekendste DJ’s van ons dorp 
is DJ Raymundo, die vrijwel 
iedere zaterdagavond in 
Escape in Amsterdam de zaal 
in beweging zet, maar ook in 
vele andere uitgaansgele-
genheden zijn draaikunsten 
laat horen. 

Op het podium op het 
Raadhuisplein start het pro-
gramma al om 18.30 uur. Dan 
gaan de Base Bro's van start 
om na een uurtje plaats te 
maken voor DJ Sheep & DJ 
D-Marki. Later op de avond 
treden op DJ Ritmo Star, DJ 

Dancing in the streets 
is aftrap muziekfestivals

Zaterdagavond 6 juli staat het eerste muziekfestival van 
dit seizoen op stapel: ‘Dancing in het Streets’. De naam 
zegt het eigenlijk al: lekker dansen op straat met de voet-
jes los. In verband met de kosten heeft de organisatie dit 

jaar besloten om voor één podium te kiezen en dat staat 

op het Raadhuisplein.

Ramonski - Remyx en last 
but not least DJ Raymundo. 
Deze heren zullen onge-
twijfeld een geweldige set 
draaien. 

Afgelopen jaren hebben 
de buitenfestivals veelal te 
kampen gehad met slechte 
weersomstandigheden. 
Soms viel het de hele avond 
met bakken uit de hemel, 
waardoor de organisatie niet 
de gewenste bezoekers kre-
gen waarop gehoopt werd. 
Komende zaterdag zien de 
weersvoorspellingen er zeer 
gunstig uit, dus laat het 
eindelijk weer eens een top-
feestje worden en laat het 
meteen de toon zetten voor 
de andere 3 buitenfestivals 
die deze zomer nog volgen!



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij ook van 
oud hout gemaakte meubelen 
en woonaccessoires hebben?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Heerlijk als Salade Caprese
MOZZARELLA di BUFALA
Super vers en veel smaak!!

Nu grote bol 250 gram € 5,98kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand juli voor Pashouders
Varkensfilet rollade 

Kilo € 9,95

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Pedicure Manicure Facial Massage

Naast Center Parcs Strandhotel
Dagelijks geopend, ook s’avonds

ZandvoortPas Juli Special: 
Bij een behandeling vanaf € 30, krijgt u € 7,50 korting p.p. 
Niet i.c.m 8 ste gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54



Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei Fris en FruitigFris en FruitigFris en Fruitig

WijnenWijnenWijnenWijnenWijnenWijnen

alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken goedkoper!!!goedkoper!!!goedkoper!!!

Gulpener 
Korenwolf
Witbier 
Blik 50 cl

Gulpener 
Korenwolf
Witbier 
Blik 50 cl

elders 1,39

79
elders 1,39

79

alle dranken alle dranken alle dranken goedkoper!!!goedkoper!!!goedkoper!!!
Chardonnay 
of Shiraz
round House

rueda  
Verdejo
Camino 
del Sur
Buitenkans!  
op = op

limonadeSiroop
Karvan Cévitam 
Diverse smaken
75 cl

op = op

elders 6,95

 3.99
elders 6,95

3.993.993.

eSbjÆ rG 
VodKa

Hele liter

Sunny bay 
rum
Wit of bruin
Hele liter

zonneKlaar 
jeneVer

Hele liter 
 35% alc.

Hele liter

vergelijKbare 
prijs 15,09

 12.49
vergelijKbare 

prijs 15,09

12.4912.4912.

NOrMaal 8,99

 7.99
NOrMaal 8,99

7.997.997.

alle dranken alle dranken alle dranken 
eSbj
Vod

Hele liter

mineraal 
water

1,5 liter

enerGy  
drinK
Blik 25 cl

SinaaSappelSap
                              1,5 liter

Cola
1,5 liter

elders 3,09

 1.99
elders 3,09

1.991.991.

elders 1,49

 1.09
elders 1,49

1.091.091.

fahnen bräu bier
Blik 50 cl

lonGdrinKGlaS
In 6 trendy kleuren
op = op

bierGlaS

beSt bier
Krat 24 x 33 cl

elders 7,69

 6.79
elders 7,69

6.796.796.

Sterke drankSterke drankSterke drankSterke drankSterke drankSterke drank

elders 15,49

 11.99
elders 15,49

11.9911.9911.

elders 0,69

 45
elders 0,69

45
Diverse smaken
75 cl

elders 0,39

 29
elders 0,39

29

Chardonnay Valentin 
fleur 
rood, wit  
of rosé

elders 1,59

 75
elders 1,59

75
elders 0,39

 25
elders 0,39

25

   3 vOOr

10.-
elders 13,47

   3 vOOr

10.-10.-10.
elders 13,47

 rG

Hele liter

bouquet 
CoGnaC
70 cl

SCotChman 
whiSKy
Hele liter

vergelijKbare 
prijs 15,69 

 13.49
vergelijKbare 

prijs 15,69

13.4913.4913.

elders 0,69

29
elders 0,69

29

vergelijKbare 
prijs 19,99 

 14.99
vergelijKbare 

prijs 19,99

14.9914.9914. bbq topperS!

 4.99
elders 7,89

bbq topperS!

4.994.994.
elders 7,89

Geniet, maar drink met mate.

waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?
zaNdvOOrt Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
HaarleM Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 8 juli 2013, zolang de voorraad strekt. 

WWW.dirCKiii.Nl

elders 0,49

37
elders 0,49

37

bourGoGne 
VinCent 
baron
pinot Noir of 
Chardonnay

elders 4,79

 2.99
elders 4,79

2.992.992.
Chardonnay

elders 10,29

 7.99
elders 10,29

7.997.997.

Shiraz -
Cabernet  
SauViGnon 
Captain Cook 
ook Chardonnay
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Belangrijke stukken waren, 
of werden, onder andere 
de Voorjaarsnota, die elders 
op deze pagina apart be-
schreven wordt, de eventu-
ele aanpassing in de Blauwe 
Tram en het Voorontwerp 
bestemmingsplan Quarles 
van Uffordlaan 25. Ook de 
Parkeerverordening 2013 en 
de Parkeerbelasting veror-
dening 2013 stonden op de 
agenda.

Blauwe Tram 
Een voorstel van het college 
om de Blauwe Tram in het 
LDC van binnen aan te pas-
sen werd niet ondersteund. 
In de discussie over de 
Blauwe Tram stond de vraag 
of het wel een multifunc-

Zoals de laatste jaren te 
doen gebruikelijk werd 
de discussie over de 
Voorjaarsnota voorafge-
gaan door een soort van 
Algemene Beschouwingen, 
een visie van de fractievoor-
zitters over waar Zandvoort 
nu staat. De nota liet over-
duidelijk zien dat er voor vol-
gend jaar een tekort zal ont-
staan van circa 1,5 miljoen 
euro, dat een jaar later op 
gaat lopen naar 2 miljoen. 
Het college stelde voor om 
die tekorten te dekken door 
2/3 extra bezuinigingen en 
1/3 extra inkomsten te ver-

Zware laatste gemeenteraadsvergadering 
luidt zomerreces in voor Zandvoortse politiek

Voorjaarsnota 2013 aangenomen
ondanks tegenstemmen door gehele oppositie

Het was een lange zit dinsdag en woensdag tijdens de 
laatste vergadering voor het zomerreces. Een ellenlange 
agenda voor de gemeenteraad-Besluitvorming zorgde  
ervoor dat er op dinsdag na 23.00 uur werd geschorst  
tot de woensdag en die vergadering duurde tot net even 
voor 01.00 uur. 

Met de kleinst mogelijke meerderheid is vorige week 
woensdag de Voorjaarnota 2013, de opmaat voor de nieuwe 
begroting in november, door de Zandvoortse raad aange-
nomen. Alleen de coalitiepartijen stemden voor de nota 
waardoor er een negen tegen acht meerderheid ontstond. 

tioneel centrum is gewor-
den of niet. Aanpassingen 
kunnen alleen aan de orde 
komen als ze niet al teveel 
geld kosten want dat heeft 
de gemeente gewoonweg 
niet. Volgens Toonen, die de 
afwezige wethouder Andor 
Sandbergen verving, was 
het niet geheel geslaagd, 
maar vroeg hij wel aan de 
verenigingen die er gebruik 
van (moeten) maken om 
enige flexibiliteit. OPZ wilde 
een ultieme poging wagen 
om de weggelopen clubs en 
verenigingen terug te krij-
gen en het CDA wil graag 
theater De Krocht laten re-
noveren zodat er een grote 
multifunctionele driehoek in 
het centrum ontstaat. Maar 

krijgen. Dat zou kunnen be-
tekenen dat de Zandvoortse 
burger niet zal worden ont-
zien. 

Voor een aantal fracties was 
dat laatste tegen het zere 
been. Gert Jan Bluijs (CDA) 
constateerde dat vooral 
grote tekorten ontstaan in 
het sociale domein maar 
ook dat de post ‘Dubieuze 
debiteuren’ voor grote 
problemen zorgt. Volgens 
Michel Demmers (GBZ) was 
Zandvoort in iets meer dan 
een jaar 2 miljoen achter-
uit gelopen en wordt het 

geen van de ideeën kon op 
een meerderheid rekenen. 
Het voorstel van de VVD 
om maximaal € 50.000 ter 
beschikking te stellen om 
enkele aanpassingen in de 
Blauwe Tram te doen, haalde 
het ook niet omdat de frac-
tie van de liberalen verdeeld 
stemde. Het voorstel werd 
met 8 stemmen voor en 9 
tegen van tafel geveegd.

Overige agendapunten
Van de overige agenda-
punten haalde alleen het 
Voorontwerp bestemmings-
plan Quarles van Uffordlaan 
25 het niet. Er waren nega-
tieve reacties gekomen op de 
wens dit stukje groen te be-
bouwen en het college vroeg 
zich af of het nog wel zin had 
om verder te gaan. De raad 
gaf bij grote meerderheid 
overduidelijk aan dat zij het 
liefst geen bebouwing daar 
zag. Wilfred Tates (VVD) 
haalde echter een oud be-
sluit van de raad aan, dat zei 

weerstandsvermogen met 
1,2 miljoen uitgehold. OPZ 
wenste bij monde van Carl 
Simons dat er vooral geen 
kaasschaafmethode wordt 
toegepast. Hij vond het niet 
wenselijk om nog meer op 
voorzieningenniveau te be-
zuinigen. Hij noemde met 
name de bibliotheek, de 
VVV en Pluspunt voorbeel-
den van instanties die ook 
zouden moeten inleveren. 

Fractievoorzitter Ellen Ver-
heij van de VVD was het met 
de verdeling die het college 
voorstelt wel eens. Ook wilde 
zij de hand in eigen boezem 
steken en op kosten voor de 
raad bezuinigen. Robbert 
de Vries (D66) sprak tevens 
namens GL en vond dat hij 
als een Don Quichot tegen 
de molens van het college 

dat de raad groen licht had 
gegeven voor de bestem-
mingsplanprocedure. “Dan 
moet je niet halverwege 
stoppen”, zei hij. Dat zag het 
CDA anders. De christende-
mocraten wilden de opvat-
ting van de raad meteen in 
een besluit om nu te stop-
pen vastleggen. Wethouder 
Belinda Göransson raadde 
dit af, onder meer om juridi-
sche problemen te voorko-
men. Voor haar was duidelijk 
geworden wat de raad vond 
en zij vroeg de raad om de 
behandeling nu weer aan 
het college over te laten. 
Uiteindelijk werd het onder-
werp uit de besluitvorming 
gehaald. 

De overige onderwerpen van 
de agenda kregen de goed-
keuring van de raad, hetgeen 
inhoudt dat Sandbergen 
zijn Parkeerverordening kan 
gaan uitrollen en dat was 
tegen heel veel zere benen 
schoppen.

vecht. Vooral moest de VVV 
het in de ogen van D66 ont-
gelden. “Wij zijn altijd tegen 
de kaasschaafmethode ge-
weest. Het water staat ons 
niet tot aan de lippen, we 
zijn aan het verdrinken”, was 
hij van mening. Wethouder 
Gert Toonen deelde de be-
zorgdheid van de raad over 
de financiële situatie van 
de gemeente Zandvoort. 
Hij zei in reactie op de VVD 
dat het niet zo is dat indien 
Zandvoort de OZB gaat ver-
hogen (in de ogen van de 
liberale raadsleden bijna 
een doodzonde maar het 
werd wel voorgesteld) er 
meer geld uit het gemeen-
tefonds zal gaan komen. 
Na twee dagen vergaderen 
werd de Voorjaarsnota met 
9 stemmen voor en 8 tegen 
aangenomen.

Weer

Temperatuur

Max 19 20 21-22 22-23

Min 13 14 11 12 

Zonuren 4 6 13 14-15

Neerslag 10% 10% 5% 5%  

Wind wzw. 4 nw. 3 nno. 3 no. 3

Zonovergoten weekend 
met knalblauwe lucht 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Met enkele julidagen op 
de kalender breekt ook een 
nieuw zomers getint weer-
beeld aan in het land. Aan 
het wekenlange te koele 
en vaak wisselvallige weer 
komt nu snel een einde. De 
woensdagse regenperike-
len waren voorlopig de laat-
ste en er start momenteel 
een langdurige droge fase. 

We gaan overschakelen 
naar een droog en zeer 
zonnig weertype waarbij de 
temperatuur op zeer aange-
name niveaus komt in het 
weekend. Echt warm wordt 
het nog niet in Zandvoort 
met de te verwachten stro-
ming die vooralsnog een 
noordcomponent behoudt. 
Het kwik komt uit in het 
traject 20-23 graden en met 
de overtuigende julizon er 
bij, niet al te veel wind (wel 
kans op zeewind) en een 
lage luchtvochtigheid, is 
het uitstekend weer. Zelfs 
ideaal voor menigeen en 
met nadruk een weertype 
voor recreatieve doeleinden, 
maar perfect strandweer is 
het ook, zeker op zondag.

Het bekende Azorenhoog 
stuurt een ferme uitloper 
richting het Noord zee-
gebied en die ontwikkeling 

staat voorlopig garant voor 
een stabiele atmosfeer. De 
verwachting is ook dat zich 
min of meer zelfstandig een 
blokkade van hoge druk op-
werpt boven de Noordzee. In 
dat geval wordt het enkele 
dagen zonovergoten met een 
staalblauwe lucht en kan het 
landelijk al rond 26 graden 
worden. 

De kans bestaat ook nog 
dat het hoog zich nog wat 
noordoostwaarts uitbreidt 
richting Scandinavië. Dat is 
de klassieke zomersetting 
die in topzomers uit het ver-
leden soms zes tot acht we-
ken aanhield. 
 
Later in de periode (na medio 
komende week) lijkt de hoge 
druk zich weer westwaarts 
terug te trekken hetgeen 
een windkrimp kan inhouden 
inclusief wat lagere tempe-
raturen en meer bewolking. 
Toch blijft het stabiele ka-
rakter van het weer dan 
waarschijnlijk wel goeddeels 
behouden. Eindelijk gaat de 
langverwachte zomer van 
2013 beginnen!  
 
Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

Opmerkelijk is het feit dat de eerste zes maanden van 
2013 te koud zijn verlopen in Nederland. Dit was natuur-
lijk te wijten aan de lange nawinter waardoor het zee-
water erg koud bleef. Voor het laatst waren de maanden 
januari tot en met juni te koud in 1985, het jaar van de 
elfstedenwinter. 

 Do. Vr. Za. Zo. 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22,

Zandvoort 
Lid van Pro Voet 

(*vergoed door zorg-
verzekering) 

.........................................................
Nieuwe 

Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Op korte termijn op 

zoek naar een 
betaalbare stucadoor? 

Bel voor een vrijblijvende 
prijsopgave naar 

Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
Tel. 06-41074141

www.stucadoorspecialisten.nl
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 

023-5353591 of 
06-22209568

PC-problemen? 
Rep-it 

lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) 
netwerk of advies 

bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken 

+ nagels knippen 
+ eelt verwijderen 

+ evt. likdoorns weghalen 
+ creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info: 5734944 of 

06-50203097
.........................................................

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-,

 wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl 
.........................................................

Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten 

binnen en buiten 
Zandvoort.

Speciaal tarief Schiphol  
voor bus en 

personen vervoer 
Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588
.........................................................

One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem: 

nagelstudio, 
opleiding tot 
nagelstyliste, 
groothandel

 in nagel producten 
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Voor een pedicure  

behandeling waarin u de 
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is in 

het verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroei-
de nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 
of 0653231754

.........................................................
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
10-17 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

06-53693409
.........................................................

Te huur:
 7 pers. chalet 

op het eiland van Maurik. 
(Betuwe) 

All in prijs al vanaf 
€ 495 p.wk. 

Voor info: marcelhorneman @
gmail.com

Garage te huur
De Ruyterstraat

€ 125,- per maand
06-53256274

.........................................................
Klussen-Renovatie-Bouw 

P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen in 

en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers 

en keukens. Kunststof 
kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit! Ook 
voor schoonmaak-

werk voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212 

.........................................................
Wat doe je zoal buiten? 

Nou, de kinderen van 
Pippeloentje en Pluk 

bijna alles dus! 
Spelen, eten, slapen en 
deze week ook dansen! 
Met 'SKiP-natuurlijk' is 

heel veel mogelijk! 
www.pippeloentje-pluk.nl

.........................................................
Home Holiday zoekt 
schoonmakers (m/v)

voor de schoonmaak van 
particuliere vakantiewo-

ningen in Zandvoort.
Interesse? Bel of mail 

Babette Last 0238223331/
info@homeholiday.nl

.........................................................
Schilder heeft tijd over

€ 12,50 p.u. 
Ook stucwerk mogelijk. 

Tel. 06-27048739
.........................................................

Staat uw huis leeg?
Wij zoeken een 

HUURWONING in 
Zandvoort: +120M2, tuin, 

3 of 4 slaapkamers. 
Geen leegstandswet. 

Mail of bel: 
n_rietberg@hotmail.com 

of 06-29555556 
.........................................................

HOERA! Jeffrey 
is geslaagd voor zijn 

zwemdiploma A. 
Ajeto!

.........................................................
Te Huur De Schelp

Voor langere termijn 
Gemeub. appartement

Geen huisdieren. 
€ 625,- excl. GLW
Tel. 023-5719653

.........................................................
Te koop: electro step 

met zit. Rijdt ± 8 km ver 
na opgeladen te zijn. 
Heerlijk om te rijden. 

€ 200. Tel. 5716272

Te koop voor een liefhebber: 
20 plaatjesalbums. 

Thysse, Ringers, 
Kuylman, Portielje, 

Verkade, Tjoklat, 
Sagen, Oost Indië. 

Alles in één koop: € 150. 
Tel. 5716272

.........................................................
Nu ook in Zandvoort 

en omgeving. 
Schilderen binnen en 

buiten. Ook voor allerlei 
klusjes in en om het huis. 

Kwaliteit voor een 
redelijke prijs. 

Schildersbedrijf Peter, 
06-22409492

.........................................................
Wie wil onze 
tuin onkruid 
vrij maken? 
€ 10 per uur. 
06-22448715

.........................................................
Te koop, zgan: 

boxspring 190x90 cm + 
topper. Prijs € 450,-. 

AEG wasdroger, 
prijs € 350,-. 

Tel. 06-27858558
.........................................................

Te koop: De Boet 
eiken buffetkast, 

2-delig. € 250. 
Droste chocolade 

servies: € 40. 
Tel. 5716272 

.........................................................
PC problemen 

met uw laptop of desktop? 
Opgelost op basis van 

no cure no pay. 
€ 50 per bezoek. 
Tel. 06-33448192

.........................................................
Op te richten 

vegetariese eetklub. 
Thuis of evt. in een 

strandpaviljoen. 
Ideeën zijn welkom. 

Info: 06-24131731
.........................................................

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15,-
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.
schroten 13x90 mm € 2.60/m
lengtes van 2.10 tot 5.40 m. 
andere artikelen op bestelling
geopend za 12.00-17.00 u en
op afspraak, ook ’s avonds.

uitsluitend á contant, geen pin
AANBIEDING: 15% KORTING 

op bovenstaande t/m 13 juli a.s.
Joost van Diepen 
tel. 06-2909106
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Je bent pas echt dronken  

als je de taxichauffeur  

opdracht geeft 

langzaam te rijden,  

zodat je telefoon  

weet waar je wifi woont. 

do
or
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Tegeltje

Ik las laatst een mooi verhaal over een man van een jaar 
of zestig en zijn favoriete dag was de zaterdag. Hij had 
uitgerekend hoeveel zaterdagen hij nog had tot zijn 80e. 
De man besloot een pot met knikkers te kopen en elke 
zaterdag 1 knikker eruit te halen, zodat hij bewust werd 
dat er weer een zaterdag voorbij was. Dit vond ik een 
mooie insteek om bewust met je tijd om te gaan, om 
te zien welke keuzes je maakt. Soms steken we zoveel 
energie in zaken die er niet toe doen of we maken ons 
zorgen om van alles. Terwijl als we vaker stil staan, dan 
worden we bewust wat er echt toe doet in ons leven 
op dat moment. 

Sommige mensen zijn zo bezig om hun leven te plan-
nen en te controleren dat ze vergeten te genieten. Ik 
herken dit want ik was ‘vroeger’ ook zo. Nu kan ik echt 
zo intens genieten van de kleine dingen en momenten. 
Ik werd bijvoorbeeld vanochtend veel te vroeg wakker. 
Ik was heel erg moe, dus ik probeerde nog in slaap te 
komen. Toen dat niet meer lukte besloot ik maar uit 
bed te gaan. Het was half vijf. Ergens baalde ik, want ik 
weet dat ik halverwege de dag in zal storten. Ik pakte 
een kop koffie en liep naar het balkon, opende de deur 
en ik hoorde een prachtig ochtendconcert van de vo-
gels. En de duinen waren ook aan het ontwaken vanuit 
de mist. Wauw dacht ik! Ik pakte een dekentje en ging 
met mijn bakje koffie op het balkon zitten. Ik heb alleen 
maar geluisterd en verwonderd. Dit zijn zulke dankbare 
momenten en dan ben ik stiekem 
zo blij dat ik eerder wakker ben 
geworden. En toen besefte ik ook 
dat dit ‘kleine’ moment eigenlijk 
heel groot is.

Mooie momenten

Uitgesproken!
Jongerenwerker voor de leeftijdscategorie 12 tot 21 jaar bij 
Pluspunt. Het is een nieuwe functie die sinds mei van dit jaar 
door de 26-jarige Floortje Valk wordt vervuld. De opgewekte, 
eigenwijze en sauna liefhebbende Floortje woont in Zaandam, 
samen met haar vriend die haar met regelmaat echt verrast.  
Ze kan moeilijk stilzitten, heeft een passie voor adrenaline  
verhogende sportiviteiten en gaat een uitdaging niet uit de 
weg. Het aangaan van deze functie is daar één van.

door Mandy Schoorl

Na haar studie HBO pedagogiek heeft Floortje 3 jaar in de jeugd-
hulpverlening gewerkt bij Spirit, gericht op gedragsproblema-
tiek, waarbij zij veel praktijkervaring heeft opgedaan. Hoewel 
zij vroeger een fijne thuissituatie en een open opvoeding heeft 
gekend, was zij op school een draak. Uitproberen, experimente-
ren, brutaliteit, afzetten tegen autoriteiten en grenzen blijven 
opzoeken. Enige herkenning vindt zij dus wel in de denkwijze 
van sommige jongeren. Ik vraag Floortje waarom de functie is 
gecreëerd. Zij geeft aan dat Pluspunt een welzijnsorganisatie 
is die voor heel Zandvoort activiteiten moet aanbieden. Het is 
gebleken dat het aanbod voor ouderen groot is, en voor jonge 
kinderen OK, dit in tegenstelling tot het aanbod voor pubers. De 
overlast op straat, waar jongeren veelal in groepen zijn, hangt 
enigszins samen met het waarom, maar is niet alleen de reden.

Floortje fungeert zowel als aanspreekpersoon voor de gemeente 
en politie, als voor de jongeren zelf. Zij wil jongeren een vertrou-
wensplek geven waar ze terecht kunnen met de meest uiteen-
lopende gespreksonderwerpen. Samen met de gemeente is zij 
druk bezig met het zoeken van een locatie voor een jeugdhonk. 
Zij wil toegankelijk zijn en in gesprek blijven met de jongeren 
maar ook luisteren naar de politie als er knelpunten gesignaleerd 
worden. Een plek creëren voor de jongeren om te ‘chillen’, een 
luisterend oor te bieden of om open een gesprek aan te gaan. 
Alles gepaard met een serieuze klank, maar zeker ook met hu-

mor. Op een transparante manier. Zij zal nooit informatie door-
spelen naar de politie voordat ze hierover met de jongeren heeft 
gesproken. Zij wil de jongeren heel graag het gevoel geven dat 
ze er mogen zijn, ondanks de shit die ze hebben meegemaakt en 
de nare dingen die ze zelf hebben gedaan. Het psychologische 
aspect daarbij, dat ze jongeren uit een negatieve spiraal kan 
krijgen, werkt enorm motiverend voor haar.

Zij wil jongeren iets bijbrengen, iets leren, over seks bijvoor-
beeld maar ook over hoe je respectvol een discussie op straat 
aangaat. Misschien zal zij ooit een ex-alcoholist uitnodigen om 
zijn verhaal te laten doen. Jongeren weten zelf vaak heus wel dat 
alcohol schadelijk voor ze is, maar hun hersenen zijn nog niet 
genoeg ontwikkeld om al naar mogelijke consequenties in de 
toekomst te kijken. Ze leven zo in het hier en nu, de zogenoemde 
‘korte termijnbevrediging’.

Contact met Floortje leggen is laagdrempelig. Bezoek haar 
Facebookpagina (floortje.jongerenwerkerzandvoort) als je meer 
wilt weten over haar werkwijze. En wie liever face to face kennis 
maakt, schroom dan niet om op ‘Mellow Monday’ (iedere maan-
dag 19.30-21.30) bij Pluspunt binnen te lopen om uit te vinden wie 
Floortje is en wat je aan haar kunt hebben. Onder geen beding is 
zij een politieagente die vertelt wat wel en niet mag. Zij wil een 
stukje bewustwording meegeven, inventariseren waar behoefte 
aan is en bekijken wat zij kan inzetten om die behoefte te ver-
wezenlijken. Ook zal zij aangeven waar de zorg van de gemeente 
ligt. En van de jongeren zelf verwacht zij een stukje eigen inzet en 
inbreng. Met wie weet een spelletje biljart tussendoor.

‘Mellow Monday’

Kijk nou eens! te
ks
t 
& 

fo
to

: 
M

ax
im

 R
oo

s

Vorige week was het precies 25 jaar geleden dat dit konijn een Oranjefeest 
bezorgde in Europa. Of krijgen Gullit en Van Basten dan te weinig eer?

Interview

Jongerenwerker Floortje
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding vrijdag en zaterdag:
Een heerlijk aardbeien 
schelpje met slagroom 
van € 2,45 voor € 2,20

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen
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ZorgContact heet voortaan
Amie Ouderenzorg

Amie, de vertrouwde zorgaanbieder 
voor inwoners van de gemeenten 
Zandvoort en Bloemendaal.

Wij bieden u alle zorg en onder-
steuning die u nodig heeft, zowel 
in de thuissituatie als in een van 
onze woonzorgcentra Huis in de 
Duinen, A.G. Bodaan en Meerleven. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met afdeling 
Zorgbemiddeling op telefoon-
nummer 023 - 574 16 37.

Voor meer persoonlijke verhalen, ons aanbod 
en vacatures kijk op www.amie.nl

“Dertig jaar lang was ik stuurman bij de grote vaart. Ik voer de 
hele wereld over en loste problemen op aan boord. Met zo’n 
geschiedenis is het moeilijk wanneer je ouder wordt en steeds 
minder kan. Door zelf boodschappen te doen bij de winkelbus 
en puzzels op te lossen, behoud ik mijn waardigheid. 

Ik puzzel af vanaf dat ik een jonge offi  cier ben. Op zee 
vermaakte ik me ermee, bovendien waren de puzzelboekjes 
lichte bagage. In 1953 ging ik naar de zeevaartschool, in 1955 
begon ik als vrijgezelle jongeman bij de Koninklijke Java-China 
Paketvaartlijnen. We vervoerden condooms, bh’s, wc-potten 
en auto’s. Soms waren we negen maanden onderweg. Het was 
een heerlijke tijd. 

Brede blik
Varen is vrijheid. Je maakt van alles mee en krijgt er nog voor 
betaald ook. Soms zag ik op veilige afstand een nachtelijke 
vulkaanuitbarsting of orkaan. Dat was mooi. Wat ik erg vond 
om te zien was het enorme verschil tussen arm en rijk in de 
wereld. Varen leerde mij verder te kijken dan mijn neus lang 
was. Zo bleek het Maleise koksmaatje leraar wiskunde; hij voer 
mee vanwege de waardevolle dollars. Ik werkte met Japanners, 
Afrikanen, Chinezen en Maleisiërs. Hen behandelde ik zoals ik 
zelf ook behandeld wilde worden: principieel en loyaal.   

De liefde voor varen heb ik van mijn vader. Hij was haven-
meester in voormalig Nederlands-Indië. Mijn ouders hebben 
Nederlands en Indonesisch bloed. Op Ambon, waar ik opgroei-
de, was iedereen gemixt. Ik ging naar een Nederlandse school 
en at Hollands-Indonesisch eten. Tijdens WOII was mijn vader 
krijgsgevangene in een Japans interneringskamp. Mijn moeder 
verkocht juwelen en koekjes om te overleven. Na de oorlog, ik 
was toen vijftien jaar, verhuisden we naar Nederland. Op advies 
van de arts wandelde mijn getraumatiseerde vader uren door 
de duinen. Later ging hij terug naar Indonesië; hij moest en zou 
weer varen.  

Liefde op zee
Bij de Royal Interocean Line –we vervoerden immigranten naar 
Australië– ontmoette ik het meisje dat mijn vrouw zou worden: 
een West-Friese kinderjuf. We emigreerden naar Hong Kong, 
later naar Australië en kregen twee kinderen. Ik zag mijn gezin 
een paar dagen per twee maanden. Mijn vrouw regelde alles. 
Als ik terug kwam van een lange reis, wilde ik ook mijn zegje 
doen. Ook al botste dat wel eens, ik was erg gelukkig met haar. 
Ze kende de vaarwereld. 

Toch kreeg ze uiteindelijk heimwee en verhuisden we naar 
Nederland, waar ik wegens hart- en nierkwalen afgekeurd 
werd. Opeens kwam ik thuis te zitten in Broek op Langedijk. 
Om mezelf bezig te houden deed ik vrijwilligerswerk en toer-
den we met de caravan door Europa. In 2005 stierf mijn vrouw. 
Gelukkig heb ik mijn kinderen en kleinkinderen nog. In één 
van hen, mijn kleindochter, herken ik mezelf. Ze is ambitieus en 
avontuurlijk en reist momenteel door Indonesië en Australië.” 

“Door puzzels op te lossen 
behoud ik mijn waardigheid” 

Meneer Louët Feisser, cliënt

Advertorial

De Rocky Show brassband 
verraste het publiek met 
swingende ritmes en een 
spectaculaire brass band 
show. Vrolijke ritmes klonken 
op uit de drums en trommels 
en lieten de heupen van de 
mooie, exotische danseres-
sen swingen. De zonnige 
w e e r s o m s t a n d i g h e d e n 
maakten de sfeer compleet. 

De band trad op in het ka-
der van het Muziekpaviljoen 
programma. De gemeente 
en ondernemersvereniging 

De deelnemers hebben ken-
nis kunnen maken met hun 
eigen mogelijkheden, eigen 
kracht kunnen ervaren en 
verschillende vormen van 
beweging kunnen uitprobe-
ren. Het programma is door 
13 van de 15 deelnemers af-
gesloten en deze groep is 
nu bezig zelfstandig door te 
gaan met het organiseren 
van activiteiten. Gezondheid 
is meer dan alleen het li-
chamelijk functioneren, ook 
persoonlijke, psychische en 
sociale factoren spelen mee. 
Door de focus te leggen op 
eigen mogelijkheden en ge-
zondheid gaan mensen erva-
ren wat gezond gedrag is en 
leren hoe ze daar invloed op 

Brazilië aan de Noordzee

Gezondheidsprogramma BigMove 

Terwijl bijna 40.000 mensen Circuit Park Zandvoort bezochten vanwege een Italiaans 
weekend, liep in Zandvoort zondagmiddag een Braziliaanse band door het centrum. De 
combinatie was ver te zoeken, maar dat maakte het zeker niet minder vrolijk.

Na een succesvolle eerste BigMove groep gaat Fysiothera-
pie De Prinsenhof vanaf 12 september van start met een 
tweede groep. De eerste groep is gedurende 18 weken ac-
tief geweest in de theaterzaal van Pluspunt, afgewisseld 
met individuele begeleidingen bij de psycholoog en de be-
geleiders in De Prinsenhof.

OVZ financieren een muzi-
kaal programma gedurende 
het toeristenseizoen. Van 
mei tot en met september 
is er vrijwel iedere zondag-
middag een optreden in of 
bij het Muziekpaviljoen op 
het Raadhuisplein. Het pro-
gramma is samengesteld 
door Mieke Thape, die voor 
een grote verscheidenheid 
aan optredens zorgt. Van 
brassband tot jazz en van 
klassiek tot komisch. 

Komende zondag staat van 

kunnen uitoefenen. 

Mensen met psychische en li-
chamelijke klachten kunnen 
zich melden bij de huisarts, 
die ze kan doorverwijzen naar 
Fysiotherapie De Prinsenhof. 
Na een intake bij de psycho-
loog en de begeleider zullen 
er naast de groepssessies ook 
individuele sessies plaatsvin-
den bij zowel de psycholoog 
als de begeleider, om het 
persoonlijke proces van de 
deelnemer te begeleiden van 
klacht naar kracht. Tijdens de 
groepssessies zullen de bege-
leiders de deelnemers moti-
veren en inspireren tot het 
verleggen van grenzen en te 
bewegen met plezier. 

13.00 tot 16.00 uur De Tiny 
Little Bigband geprogram-
meerd. Deze band heeft 
een onvergelijkbaar geluid 
en een unieke uitstraling. 
Ze maken muziek die reikt 
van Frank Sinatra en Duke 
Ellington tot Michael Bublé 
en ZZ Top en Aerosmith. Ze 
gooien ze bij elkaar en men-
gen het tot een aanstekelijke 
mix, die ervoor zorgt dat het 
optreden gemakkelijk en 
toch ruw is. Jazzy en toch 
pop, vertrouwd en toch ver-
rassend.

Veel mensen hebben dagelijks 
te maken met een combina-
tie van klachten. Denk hierbij 
aan psychische klachten zo-
als depressie, angst, somber-
heid, eenzaamheid en dat in 
combinatie met suikerziekte, 
chronische pijn, slapeloos-
heid, overgewicht en/of hart- 
en vaatziekten. Hierdoor 
kunnen ze niet doen wat ze 
graag zouden willen. Als u dit 
herkent, dan is het program-
ma iets voor u. Bespreek het 
met uw huisarts of meld u 
rechtstreeks bij Fysiotherapie 
De Prinsenhof, tel. 5712572 
of email: info@fysioprins.
nl. Zie voor meer informatie 
www.bigmove.nu of www.
fysioprins.nl. Het programma 
wordt vergoed vanuit de ba-
sisverzekering. Daarbij moet 
alleen rekening worden ge-
houden met het eigen risico.

Zondagmiddag verscheen opeens de Rocky Show brassband op het Raadhuisplein
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Aanvraag tijdelijke standplaatsvergunning voor
promotour Oxxio in centrum week 28 2013
Er is een tijdelijke standplaatsvergunning verleend aan Taylor 
& Wienk Consultancy B.V. in verband met een promotour voor 
Oxxio van 8 juli tot en met 12 juli 2013

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

Gemeentelijke publicatie week 27 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 26 en 
de verdere in week 27 door het college genomen besluiten 
zijn in week 28 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Concept Sportnota 2013 t/m 2016 – Visie Sportpark 
Duintjesveld
In de vergadering van 4 juni 2013 heeft de gemeenteraad van 
Zandvoort de “Sportnota 2013 t/m 2016 - Visie Sportpark Duin-
tjesveld” vastgesteld. Deze nota treedt in werking op 1 juli 2013 
en ligt gedurende zes weken ter inzage bij de Centrale Balie in 
het Raadhuis en staat op de website www.zandvoort.nl. In de 
Sportnota wordt de visie van het gemeentebestuur beschreven 
met betrekking tot Sportpark Duintjesveld voor de periode 
2013 t/m 2016. Deze visie heeft onder andere betrekking op het 
beheer, onderhoud en de bezetting van de accommodaties en 
samenwerking tussen de sportverenigingen.

Verordening Wmo 2013
In de vergadering van 26 juni 2013 heeft de gemeenteraad van 
Zandvoort een wijziging in de Verordening WMO vastgesteld. 
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2013 en ligt ter 
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de 
website. De wijziging in de Verordening betreft het collectief 
vervoer: de Belbus Zandvoort zal de voorliggende voorziening 
op het collectief vervoer gaan worden voor wat betreft het 
vervoer binnen de gemeente Zandvoort. Dit geldt niet voor 
mensen die gebruik maken van een rolstoel.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
-  Strandafgang Barnaart 20a, plaatsen afrastering, ingeko-

men 24 juni 2013, 2013-VV-074.
-  Poststraat 1, herinrichten zolder, ingekomen 26 juni 2013, 

2013-VV-075.
-  Hogeweg 37, plaatsen luchtbehandelingkast op dak en 

muurdoorbraak kelder, ingekomen 26 juni 2013, 2013-VV-077.
Bentveld:
-  Duindoornlaan 3, plaatsen nieuwe garage, ingekomen 25 

juni 2013, 2013-VV-073.
-  Groot Bentveld 1, plaatsen kunstwerk, ingekomen 26 juni 

2013, 2013-VV-076.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donder-
dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachten coördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. 
Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak 

maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor 
een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen 
e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   7 24       15 8

 9         12 26\14    

 5     21 7\22

    32           15

   14       7\6      

   6     14\12        

   10 10\25           4

 19           4    

 8           4

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 AG   HH   ADG  
   x   =    
 +   x   -  
 GBF   GG   GGK  
   -   =    
           
 CGG   GEG   BJE  
   +   =    
De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de week

Bereiding:
Snijd de tomaat aan de onderkant kruislings in. Dompel ze 20 sec. onder in kokend 
water en doe ze in een bak met koud water. Ontvel en ontpit de tomaten (bewaar 
de pitjes) en snijd het vruchtvlees in blokjes. Rasp de schil van de sinaasappel. Breng 
de visfond met 1 liter water, 1 ongeschilde ui, 2 doorgesneden ongepelde tenen knof-
look, de tomatenpitjes, de tijm en de helft van de sinaasappelrasp aan de kook. Laat 
de bouillon op laag vuur 30 min. trekken met de deksel op de pan. Kook de aardap-
pel mee tot die gaar is en bewaar hem voor de rouille. Zeef de bouillon. Week de 
saffraan in een eetlepel water. Schil en snipper 1 ui en 1 teen knoflook. Verhit 1 el. 
olie in een soeppan en fruit de ui en de knoflook goudbruin. Schenk de gezeefde 
bouillon erbij en breng het geheel met de rest van de sinaasappelrasp, de saffraan 
en de tomatenblokjes aan de kook en laat de soep 20 min. op laag vuur koken. Maak 
de rouille (peper-knoflookmayonaise): stamp de rode peper en de knoflook fijn in 
een vijzel met het zeezout (dit kan ook in de keukenmachine). Stamp de gekookte 
aardappel erdoor en druppel de olie erbij tot een mayonaiseachtig geheel ontstaat. 
Warm de witvis 6-8 min. zachtjes in de soep mee en de laatste 3 min. de zeevruch-
ten. Serveer de bouillabaisse met de peterselie en de rouille. Lekker met getoast 
stokbrood en geraspte gruyèrekaas. U kunt dit gerecht 1 dag van tevoren maken, be-
waar in een afgedekte pan in de koelkast. Warm de vissoep de volgende dag lang-
zaam op in 15 min. op laag vuur.

Maaltijdvissoep voor 4 personen

kookrubriek

Zandvoortse 
bouillabaisse

4 tomaten,
1 sinaasappel, schoongeboend,
1/2 l visbouillon (van 3 tabletten),
2 uien,
5 tenen knoflook,
2 takjes tijm,
1 grote aardappel, geschild,
1 zakje saffraan (0.05 g),

Benodigdheden:
7 el olijfolie,
200 g witte visfilet (bijv. kabeljauw),  

in stukken,
250 g gemengde zeevruchten (zak 500 g,  

diepvries), ontdooid
2 el platte peterselie (bakje 20 g),
1 rode peper, in ringetjes,
1/2 tl grofgemalen zeezout.

KookreceptKookrecept
 72 x 11 = 792
          +   x   -

   250 - 22 = 228
         
         
 322 + 242 = 564

Oplossing Breinbreker

Red is een leuke en zeer actieve kater die op zoek is naar een huis waar 
hij veel aandacht en knuffels krijgt, want daar is hij gek op. Red kan het 
prima vinden met soortgenootjes zolang ze maar lekker buiten met hem 
spelen, binnen kan hij niet zo goed met ze overweg; vandaar dat Red 
ook een huis zoekt zonder andere katten. Hoe hij met honden omgaat 
is helaas niet bekend maar met kinderen kan hij het prima vinden. Een 
huis met een tuin is voor hem een vereiste want hij vindt het heerlijk om 
lekker naar buiten te gaan. 

Heeft u het perfecte huis voor deze lieve kater? Kom dan snel eens langs 
om kennis met hem te maken; hij wacht al op u! 
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. 
Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

   7 24         15 8

 9 4 5     12 26\14 8 6

 5 3 2 21 7\22 9 4 7 2

   32 7 8 5 3 9 15  

   14 9 3 2 7\6 2 4  

   6 1 5 14\12 1 6 5  

   10 10\25 4 8 6 5 2 4

 19 9 3 1 6   4 3 1

 8 1 7       4 1 3

Oplossing Kakuro
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Ruim startveld Formule 3 
bij RTL GP Masters

Softbalwinst voor ZSC

Straathockey in de kooi

Panna-evenement in Zandvoort 
zeer geslaagd

Komend weekend barst het Formule 3 geweld van de RTL 
GP Masters los. De winnaar van vorig jaar, Daniël Junca-
della, zal er niet bij zijn maar de winnaar uit 2011 Felix Ro-
senqvist wel. De Zweed gaat voor de winst, maar zal he-
vige concurrentie gaan krijgen van deelnemers uit het FIA 
European Formula 3 Championship en het Britse Formule 3 
kampioenschap. 

De softbaldames van ZSC hebben afgelopen maandag 
in de uitwedstrijd bij Quick in Amsterdam een mooie en  
nuttige winst geboekt. Zandvoort maakte het verschil in 
de laatste inning door drie punten aan te tekenen en won 
met 5-9. 

In navolging van het Oude Halt Straatvoetbaltoernooi, 
wordt komende zaterdag een hockey-variant georgani-
seerd in de kooi aan de Vondellaan. Het initiatief komt van 
Marcel Schoorl van de naastgelegen snackbar en de Zand-
voortsche Hockeyclub. 

Voor het tweede jaar op rij werd in Zandvoort een groot 
Panna Knockout toernooi georganiseerd. In het kader van 
de Brede School konden kinderen uit groep 5 tot en met  
8 zich middels voorrondes plaatsen voor het grote eind-
toernooi, afgelopen woensdag op het Raadhuisplein.

Met deze inbreng heeft de 
Zandvoortse Formule 3 race 
maar liefst zestien nationa-
liteiten. Onder die nationa-
liteiten opvallende namen 
zoals Eddie Cheever, die de 
zoon is van de voormalige 
Amerikaanse Formule 1 rij-
der uit de jaren tachtig. Dat 
zonen in hun vaders voet-
sporen treden, maakt ook de 
naam van Josh Hill duidelijk. 

“Het was een spannende 
wedstrijd en we gingen 
gelijk op. Maura Renardel 
de Lavalette pitchte en 
dat deed ze erg goed. De 
Amsterdamse dames kre-
gen geen vat op de mooie 
dropballen die ze kan 
gooien. Zij sprokkelden zo 
iedere inning een puntje 
erbij”, vertelde coach Willy 
Balk na afloop. Zij was weer 
terug van vakantie en dan 

Komende zaterdag is de 
‘aftrap’ van iets dat wel-
licht een traditie gaat 
worden. De opzet is ei-
genlijk hetzelfde als bij 

Bij panna voetbal wordt in 
snelle potjes van drie mi-
nuten 1 tegen 1 gespeeld 
op drie kleine veldjes van 4 
bij 6 meter. Wie de meeste 
doelpunten scoort wint de 
wedstrijd en gaat door naar 
de volgende ronde. Maar, 
boven het scoren van doel-

De zoon van oud Formule 1 
wereldkampioen Damon en 
kleinzoon van Graham heeft 
in Zandvoort al kilometers 
liggen toen hij enkele jaren 
terug in de Formule Ford 
deelnam.

Het is lang geleden, maar 
er is dit jaar ook een echte 
Zandvoortse deelnemer in 
de prestigieuze Formule 
3 race. Dennis van de Laar 
komt voor het Nederlandse 
Van Amersfoort Racing Team 
uit. De jonge Zandvoorter, 
die eerder deze maand een 
vervelend weekend kende op 
de Oostenrijkse RedBull ring, 
miste vorig jaar in Zandvoort 
op een fractie van een se-
conde de ‘pole’, maar kwam 
tijdens die editie niet echt in 
het stuk voor. Volgens Van de 
Laar moet dat dit jaar anders. 
“De sleutel ligt voor mij in 

direct met een overwinning 
aan de haal gaan voelt best 
lekker. 

Zandvoort was in staat om 
de ballen van de Quick-
pitcher wel goed in te 
schatten en scoorde di-
rect in de eerste inning al 
twee punten. In de derde 
inning kwam ZSC weer op 
voorsprong. Tally de Haak, 
Laura Koning, Martina Balk 

het Straatvoetbaltoernooi. 
Kinderen tussen de 6 en 11 
jaar oud, hockeyers of niet, 
kunnen zich ervoor aanmel-
den. De deelnemers worden 

punten staat bij panna het 
door de benen spelen van 
de tegenstander. Zo’n klas-
sieke ‘poort’ is het hoogst 
haalbare en levert direct de 
overwinning op.

Sportservice Heemstede-
Zandvoort organiseerde de 

autosport

softbal

straathockey

straatvoetbal

het kwalificeren en daar zal 
ook mijn honderd procent fo-
cus liggen de komende tijd 
om dit te verbeteren”, aldus 
de Zandvoorter op zijn blog.

Naast de Formule 3 race zijn 
er ook andere racewagens 
te zien in enkele bijpro-
gramma’s. In één daarvan 
zijn verschillende supercars 
te zien met onder andere 
een McLaren MP4-12 C, een 
Ferrari 458 Italia en een 
Lamborghini Gallardo LP-
600. Voor meer geluidsge-
weld zorgt de Dutch Super 
Single Seater Serie kortweg 
DSSSS. Hier komen enkele 
Formule 1 wagens uit de ja-
ren negentig en voormalige 
GP2 wagens aan de start. 
De Formula Ford komt ook 
naar Zandvoort maar is 
nu ondergebracht in een 
Internationale Noordzee 
Serie. Enkele raceklassen uit 
het Dutch Power Pack zoals 
de Formido Swift Cup en de 
Dutch Renault Clio Cup ko-
men ook aan de start net 
als de HDI-Gerling Dutch GT 
Championship. Er staat dus 
een vol raceweekend voor 
de deur.

en Marcella Balk konden, 
mede geholpen door fou-
ten van de Quick-dames, 
over de thuisplaat komen. 
Op de drie punten die onze 
plaatsgenoten in de laatste 
inning wisten te scoren had 
Amsterdam geen antwoord 
en zo kon ZSC met de over-
winning op zak weer terug 
naar Zandvoort reizen. 

Gisteren heeft ZSC de thuis-
wedstrijd tegen de reserves 
van Terrasvogels gespeeld, 
de laatste voor de zomer-
stop. De eerste wedstrijd 
na de zomerstop wordt op 
19 augustus bij Sparks in 
Haarlem gespeeld.

naar geboortejaar inge-
deeld, waardoor ze dus niet 
tegen (veel) oudere kinderen 
hoeven te spelen. Er wordt 
3 tegen 3 gespeeld, zonder 
keeper. De opbrengst gaat, 
net als bij het voetbaltoer-
nooi, naar stichting Make a 
Wish Nederland. Het toer-
nooi gaat om 09.30 uur van 
start, de eerste wedstrijden 
beginnen om 10.00 uur. 

adverteerders

Culinair Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
Dirck III Slijterijen
Dorsman Assurantiën
Exprom
Gedenktekens Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Huisartspraktijk Scipio Blüme
La Bonbonnière 
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff

Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor 

K. Willemse
Amie Ouderenzorg 
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 

Dennis van de Laar 
Foto: Chris Schotanus

1 tegen 1 tijdens de finaledag | Foto: PR

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

Pluspunt Boomhut
Reco Autoschade 
Sea Optiek 
Shanna's Shoe Repair 

& Leatherwear
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort/Muziekfestivals
Ziggo

voorrondes samen met de 
basisscholen uit Zandvoort 
en een groep enthousiaste 
Zandvoortse voetbalvrijwil-
ligers. De voorrondes wa-
ren na schooltijd, op diverse 
schoolpleinen. 

Tientallen kinderen met 
shirts van onder andere 
Messi en Ajax lieten op het 
Raadhuisplein de mooiste 
trucjes zien. Regelmatig 
werd een wedstrijd beslist 
met een panna. Toegejuicht 
door vrienden, ouders, 
grootouders en voorbij-
gangers werd er gestreden 
om de titel ‘Panna-king van 
Zandvoort’. Na 4 uur één 
tegen één partijtjes werd 
de 12-jarige Mauro van 
Hamersveld tot winnaar 
uitgeroepen. Naast het aan-
wezige voetbaltalent viel de 
organisatie op dat de deel-
nemers zich bijzonder spor-
tief gedroegen.
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Zie onze advertentie op de achterpagina 

3 7Actueel Actueel Festival Sport
Dobberen in
de vijver van
Center Parcs

Housebeats
vulden het
Raadhuisplein

Amsterdam
Beach Festival
wordt groots

Zweed wint
Masters voor
tweede maal

9e jaargang • week 28
11 juli 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

9 15

Vergadering Welstandscommissie
 16 juli vanaf 14.30 uur in het Raadhuis, 

22 juli komt te vervallen. 
Gemeente Zandvoort

Het heeft even geduurd maar afgelopen weekend was het ineens volop zomer. En 
Zandvoort heeft dat gemerkt! Het strand was vol, het circuit mocht ook een groot 
aantal bezoekers welkom heten en in het centrum was het gezellig druk. Dat is een tekst van Huig Molenaar sr. over het feit dat 

het strandpaviljoen van de familie Molenaar, Thalassa 
vers aan zee, afgelopen week is uitgeroepen tot Beste 
Strandpaviljoen van Noord-Holland. Volgens de aima-
bele strandpachter, die met grote nadruk de eer aan 
het team van Thalassa wil geven, is het een duidelijke 
teamprestatie.

Vooral de strandpachters 
zaten met smart te wach-
ten op zo een weekend en 
hebben in allerijl perso-
neel moeten inschakelen 
om al die mensen van eten 
en drinken te voorzien. De 
treinen waren stampvol en 
de reizigers werden buiten 
het station welkom gehe-
ten door een speciaal team 
(zie elders in deze krant) dat 

“Ik wist in eerste instantie 
niet eens dat wij genomi-
neerd waren. Ook toen er 
mystery guests werden in-
gezet, waren we ons van 
niets bewust. Toen we een 
telefoontje van de voorzit-
ter van de jury kregen of we 
‘dringend’ naar Noordwijk 
wilden komen (daar was de 
prijsuitreiking, red.) begon er 
een klein lampje te branden”, 
zegt Molenaar. Toch waren 
ze blij verrast dat de keuze 
van de jury op Thalassa ge-
vallen is. “Daar hebben wij 
met het hele team, dat ons al 
jaren steunt en alleen maar 
groter is geworden, keihard 
voor gewerkt. Natuurlijk is 
het niet de bedoeling dat je 
zomaar de beste van Noord-

ze tevens wegwijs maakte 
in Zandvoort. Circuit Park 
Zandvoort verwelkomde 
zondag bijna 17.000 bezoe-
kers die een zeer interessante 
racedag kregen voorgescho-
teld met races als de Masters 
of Formule 3 en de FIA GT 
Series. Al vroeg stonden er fi-
les die net na het middaguur 
zo goed als opgelost waren, 
al hield met name de Zeeweg 
het tot laat druk.

De stranddag kwam min of 
meer aan een einde, toen er 
rond 16.30 uur door opko-
mend water nog maar een 

Holland wordt, maar het is 
terdege een grote verrassing 
en een geweldige erkenning 
van waar we mee bezig zijn”, 

Eindelijk werd het zomer Beste strandpaviljoen van NH
dat word je niet zomaar

Opkomend water zorgde zondagmiddag voor een smal strand

Huig en Anita Molenaar

File Zandvoort in op zondag

File leed?

‘Wij vinden het juist 
heel fijn als er file naar 

Zandvoort staat!’

De Mannetjes

betrekkelijk smalle strook 
strand overbleef. Op dat tijd-
stip kwam ook voor Circuit 
Park Zandvoort een exodus 
op gang, waardoor de wegen 
rond Zandvoort weer dicht-
slibden. De auto’s van het 
circuit werd niets in de weg-
gelegd en mochten echt alle 
kanten op gaan. In het cen-
trum ontstond een gezellige 
en gemoedelijke sfeer die 
past bij dat mooie weer, met 
volle terrasjes en flanerende 
dames. Een goed weekend 
voor Zandvoort en nu maar 
hopen dat dit wel een stand-
vastig weerstype is. 

zegt de man die bijna op het 
strand geboren is.

“Het mooiste compliment 
tijdens de bekendmaking 
in Noordwijk kregen we van 
de voorzitter van de jury. Hij 
zei dat hij de eer heeft ge-
had om één van de mystery 
guests te zijn die ons pavil-
joen heeft mogen beoorde-
len en dat hij nog nooit zulke 
verse vis aan welk strand dan 
ook had gegeten. We hebben 
ons echter niet gerealiseerd 
wat deze uitverkiezing te 
weeg zou brengen. Het is 
werkelijk overweldigend 
wat voor reacties we heb-
ben gekregen. Wat we wil-
len wordt blijkbaar gewaar-
deerd. We willen met het 
hele team gastvrouwen en 
-heren zijn. Daar geloven we 
in en dat geloof is nu dus be-
loond”, sluit Molenaar af. Een 
nieuwe parel in de kroon van 
Zandvoort dus!

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735
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Voor het verzorgen van uw uitvaart  
in Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend informatiegesprek mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67 - 2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278

Omdat wij u begrijpen

Westerveld

Telefoon: 023 - 562 70 10
(24 uur per dag, ook in het 
weekend)

Monuta Westerveld
Fortweg 2, Hoofddorp
info@monutawesterveld.nl
www.monutawesterveld.nl

Ook als u niet bij ons 
verzekerd bent. 

Wij zijn er voor u als 
u ons nodig heeft.
Monuta Westerveld is altijd 
bereikbaar; voor, tijdens en na  
de uitvaart.

Vrijdag 5 juli is van ons weggegaan onze lieve zus en 
allerliefste tante, die met veel moedergevoel ons leven 
heeft verrijkt.

Elsa Amalia Bos
Els

Amsterdam, 25-11-1932              Zandvoort, 05-07-2013

Uit aller naam:
Peggy-Ann Drommel

Correspondentieadres:
Twijnderslaan 5
2012 BG  Haarlem

Wij hebben inmiddels afscheid van haar genomen.

Als ik ga, dan is het goed.
Ik heb een mooi leven gehad.
                                           Els

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

              

De puzzel is klaar.
Onze lieve oom en huisgenoot Florus

heeft afscheid van ons genomen.

Florus Schuiten
24 mei 1933    –    4 juli 2013

Het zal stil zijn.

We zullen hem missen.

 Fam. Goossens

 Fam. Draijer

 Huisgenoten en team Boet 2

Correspondentieadres:
Annemieke Draijer-Goossens
Granidastraat 13
2026 SL  Haarlem

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
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column

Eindelijk laat de zon zich zien 
in Zandvoort. Maar toch ont-
breekt er iets. Kijk eens om je 
heen. Zie jij ze? Ik zie ze niet. Niet 
meer in ieder geval. Ooit was 
Zandvoort de ‘place to be’ voor 
gays uit Amsterdam en om-
streken. Verre omstreken wel 
te verstaan. Tot aan Düsseldorf 
en München. Ze vormden de 
pretlijm tussen de zonaanbid-
ders en gaven schwung aan het 
dorp. Weet ook Henry van de 
Pavert, werkzaam bij Pour Vous 
in de Haltestraat, en de laatste 
eigenaar van gay-bar Baccara 
in de Stationsstraat. 

“Zandvoort was eind jaren 70 
een paradijs. Je had de Baccara 
van Leny Faas met Blonde Wil 
achter de bar. Dan was er nog 
Luc’s Taveerne op de Passage 
naast La Fontanella met veel 
travestie-optredens en glitter 
en glamour. De Willy’s bar in 
de Zeestraat was een sensa-
tie, net als de Adonis bar op 
de noordboulevard van Henk 
en Diny, een ouder echtpaar, 
dat de zaak met strakke hand 
regeerde. Altijd lachen! Later 
kwam daar Bar Junior bij in de 
Zeestraat, waar ik inmiddels 
naast woonde. Club Pomme 
was dankzij Theo, die ik als de 
perfecte bartender zag, een 
fenomeen met een geweldige 
mix tussen gays en hetero’s. 
Op het strand had je natuur-
lijk Zeezicht oftewel ‘Zeenicht’, 
waar nu Havanna ligt. Daar 
gingen geen dienbladen met 
drank rond, maar liepen reus-
achtige vrouwen met spierbal-
len, te zeulen met kratten vol 
beugelflesjes Grolsch en Dr. 
Pepper. Al die zaken bestaan 
niet meer en wat is er voor in 
de plaats gekomen? Nul, niets. 
En geloof me: toen was het wel 
een stuk gezelliger in het dorp.”

Misschien een schrale troost, 
maar sinds vorige week maan-
dag is bij Barend’s Wijnbar 
aan zee (bij strandpaviljoen 
Bruxelles) Zandvoort 
aan Gay gestart; een we-
kelijks feestje onder het 
motto: ‘Are you gay? See 
you on monday’. M

ick
 B

os
ka

m
p

Zandvoort 
aan Gay

Bootjes in de vijver van Center Parcs

Bootje varen bij Center Parcs
Vakantieparadijs Center Parcs heeft er een nieuwe attrac-
tie bij voor kinderen: de Kidshaven. In het water nabij de 
voormalige Vijverhut kan vanaf 1 juli worden gevaren met 
drie elektrische bootjes: een politieboot, een brandweer-
boot en een roze dolfijnenboot. 

Er is een speciale drijvende 
steiger aangelegd waar de 
bootjes liggen aangemeerd. 
Per bootje kunnen 1 volwas-
sene (verplicht) en maximaal 
drie kinderen meevaren. De 
bootjes zijn te huur voor 
€13,50 per half uur. Er wordt 
zelfstandig gevaren rond 
het eiland; er moet worden 

gestuurd, gas gegeven en 
geremd. Elk kind ontvangt 
een rugzak met kapiteins-
pet en een vaarroutekaart. 
Ook zijn er zwemvesten aan 
boord, die door de kinderen 
verplicht moeten worden 
gedragen. Na afloop krijgen 
ze een kapiteinsdiploma. Om 
te voorkomen dat de bootjes  

’s avond worden gekaapt door 
onverlaten, is er een heuse 
ophaalbrug aangelegd. 

Gezien de wens van Center 
Parcs om de Zandvoortse 
bevolking te betrekken bij de 
vele activiteiten die in Park 
Zandvoort plaats vinden, zijn 
ook Zandvoortse kinderen 
van harte welkom om met 
de bootjes te komen varen. 
Aanmelden en reserveren 
kan bij de receptie van het 
park of het hotel en bij het 
Cycle Center, aan de rechter-
kant bij binnenkomst in het 
park. 

Het bootjesvaren is ook 
een leuk alternatief voor 
verjaardagsfeestjes. Het is 
weer eens wat anders dan 
zwemmen, bowlen of naar 
de bioscoop. Er wordt ook 
gewerkt aan een speurtocht 
met letters op boeien. Verder 
bereidt Leisure Manager 
Dennis Barends van Center 
Parcs een actie voor waarbij 
Zandvoortse kinderen gratis 
kaarten kunnen winnen. 

Speciaal team heet treinreizigers welkom
Afgelopen zondag werd een pilot gehouden met een team 
van gastvrouwen en -heren die toeristen ontvangen op het 
Stationsplein. De actie houdt in dat er een paar mensen bij 
het station staan om de treinreizigers welkom te heten in 
Zandvoort. Ze worden gevraagd naar de reden van hun be-
zoek en of ze van plan zijn daarna het dorp te bezoeken.

Toen deze datum gepland 
werd, kon men niet bevroe-
den dat het de eerste zo-
merse zondag van 2013 zou 
worden, met als gevolg over-
volle treinen die in Zandvoort 
aankwamen. Zoals verwacht 
gingen veel bezoekers naar 
het circuit waar de Masters 

of Formula 3 werden verre-
den. Echter de meeste trein-
reizigers kwamen zondag 
toch echt voor het strand. 

Het pilot team bestond uit 
medewerkers van de VVV, 
waaronder directeur Lana 
Lemmens, en verder wet-

Het Zandvoortse welkomstteam

houder Andor Sandbergen 
met partner Bettina, Nelly 
Lemmens en Ben Zonneveld. 
Met T-shirts van ‘Zin in 
Zandvoort’ was het voor de 
gasten een warme ontvangst 
en dat niet alleen door de 
luchttemperatuur. De be-
zoekers werden op de mo-
gelijkheden van het centrum 
gewezen als zij huiswaarts 
zouden keren. Wat de meest 
voorkomende vraag was die 
aan het ontvangstcomité 
werd gesteld? 'Waar kan ik 
een pinautomaat vinden? '

Mooi initiatief en de orga-
nisatie zou graag nog een 
aantal gastvrouwen dan wel 
-heren aan het team toe wil-
len voegen. Wilt u dit leuke 
werk ook vrijwillig doen? 
Meldt u zich dan aan bij 
centrum manager Gert van 
Kuijk via: cen trum ma na ger-
zand voort @hot mail.com.

Evert Koper ( ijf )
14-07-2003

Pim, Richard, Leo, Klaver,Tump

15-8-1932                       12-7-1993

WIM vd ZEIJS

Jouw verlies doet nog altijd pijn!
Veel liefs je familie xx

in memoriam

        14-7-2008  14-7-2013

Lieve Jaap, papa en opa

De leegte zonder jou
is met geen pen te beschrijven.
De leegte zonder jou
zal altijd bij ons blijven.
Maar veel herinneringen
verzachten onze smart.
Al 5 jaar uit ons midden
maar altijd in ons hart.

We houden van je,
Died, Monique, Rob en Sven

        14-7-2008  14-7-2013

Lieve opa,

De jaren die we nu zonder je zijn
doen verdriet en heel veel pijn.
Er zit een leegte in me hart
de jaren zonder jou zijn apart.
Je moet weten dat ik je heel erg mis
en dat alles nu niet meer hetzelfde is.
Als ik aan je denk kijk ik naar de sterren,
zon of maan,
maar nog steeds kan ik niet beseffen
dat jij bent heengegaan.
You’re near by the stars
and that’s so high
the only thing I can say is
I’ll meet you in the sky

Opa, I love you
Sven
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 Daghap:
Schnitzel

met dagverse groente en frietjes
!! € 7,50 !!

reserveren gewenst 
Tel. 023 - 57 175 80

burgerlijke stand
30 juni - 6 juli 2013
Geboren:
Sarah, dochter van: Mekhchane, Hicham en: El Khattabi, 
Siham

Ondertrouwd:
Derr, Remco Stefan en: van Dam, Joyce Wilhelmina Martine

Gehuwd:
Paap, Jacob en: Pawangkam, Janpen

Overleden:
Eijk, Cornelis Jan, geb. 1942
Tiemensma, Jacob Yeb, geb. 1950
de Groot, Cornelis Hendrik, geb. 1920
Bongers, geb. Matthesius, Elsje, geb. 1924
van Dijk, Egbert, geb. 1933

Protestantse gem. Zandvoort 
10.00 uur Ds. C. Spaans uit Oegstgeest
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur mevr. M. Wassenaar
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor G. Zaal

Evangelische Gemeente 
www.gebedzandvoort.nl
"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

zondag 6 oktober

Voorverkoop gestart!
Bel voor reserveringen 
023 - 57 157 07 

dolf Jansen Miss Molly & Me 
   rayan Panday Pieter derks 
      PiePschuiM eMilio guzMan

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

juli
-
-
-
-
-
-
-
-

01.56
02.36
0 3 .1 5
03.45
04.25
05.26
06.05
0 7.1 0

06.15
06.48
07.19
07.55
08.36
09.36
10.40
1 1 . 5 5

1 4 . 1 6
14.50
1 5. 3 6
16.05
16.50
1 7. 3 5
1 8 . 3 5
1 9 . 3 5

18.39
1 9 . 1 1
19.36
20.21
21.09
22.10
23.26

-

waterstanden

11
12
13
14
15
16
17
18

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

De toppers van Culinair Zandvoort
nu in ons driegangenmenu voor : € 27,50 p.p.

Duo van dungesneden cajunkipfilet 
met een mayonaise van bieslook en 
knoflook & Huisgerookte carpaccio 

met truffelolie en tête de moine
❖

Gemarineerde ossenhaas met een 
jus van kastanjechampignons

❖

Tiramimousse
Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Groot assortiment
zomerplanten 

en vaste planten

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

Een heerlijk amandelbroodje 
van € 1,75 voor € 1,50

onze bekende boterkoek 
van € 4,95 voor € 3,95

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante



Zandvoortse Courant • nummer 28 • 11 juli 2013

5

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Ouderwets bingoën
Iedere 2e vrijdag van de 
maand organiseert ONAIR-
Events een ouderwets ge-
zellige bingoavond in het 
Wapen van Zandvoort en 
komende vrijdag is het 
weer zover. Onder het ge-
not van een drankje zullen 
de bingoballen vallen en 
er zijn veel leuke prijzen 
te winnen. Dit keer onder 
andere kaartjes voor Hans 
Klok in Carré, kaartjes voor 
Lebbis (van Jansen) in 
Amsterdam maar ook de lu-
dieke prijzen die u gewend 
bent bij een bingoavond. 
De bingoavond begint om 
20.30 uur en wordt be-
sloten met een loterij ten 
bate van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade.

Scratch in biblio-
theek Zandvoort
Woensdag 3 juli werd in 
de bibliotheek de cur-
sus Scratch aangeboden. 
Scratch is een supercool 
programma waarmee kin-

deren zelf dingen 
kunnen bouwen voor 
op de computer. Eerst 
werd in 10 stappen 
uitleg gegeven op 
een groot scherm. 
Vervolgens konden 
de 11 deelnemers zelf 
aan de slag. Om te 

beginnen maakten ze met 
allerlei bouwsteentjes, zo-
als poppetjes of beestjes, 
een eigen videoclip. Via het 
softwareprogramma kon 
eenvoudigweg opdracht 
worden gegeven wat de 
figuurtjes moeten doen. 
Zo ontstonden stapje voor 
stapje vele creatieve ani-
maties en daarmee ook een 
begin van een echte ‘game’. 

Iedereen was zeer enthou-
siast; ook de ouders die de 
eindproducten bij het opha-
len van hun kinderen beke-
ken. Voor alle kinderen die 
het gemist hebben is het 
programma te downloaden 
op http://scratch.mit.edu/. 

Groep 8 uitgezwaaid

De groepen 8 van de Zand-
voortse basisscholen wa-
ren afgelopen week voor 
het laatst bij hun basis-
school. Zij vliegen uit en 
veelal werd dat grootscha-
lig gevierd. Twee scholen 
maakten van de gelegen-
heid gebruik om naar het 
strand te gaan en lieten 
zich op een bijzondere ma-
nier vervoeren. De groep 8 
van de Hannie Schaftschool 
werd met maar liefst acht 
Mini’s naar Club Nautique 
vervoerd om daar hun eind-
feest te vieren. Groep 8 van 
de Mariaschool werd met 
een 11 meter lange limou-
sine naar Beach Club Tien 
gebracht voor hun ‘eindbar-
becue’. (Foto: Rob Bossink)

Robbie Williams
Afgelopen week hebben 
Michel & Anita van SEA 
OPTIEK de prijswinnaar 
bekend gemaakt van de 
kaartjes voor het concert 
van ROBBIE WILLIAMS op 
13 Juli a.s. in de Amsterdam 
Arena. Iedereen die tijdens 
de actie periode een zon-
nebril kocht lootte auto-
matisch mee voor deze su-
perprijs. De winnares van 
de 2 kaartjes is geworden: 
Inge Pape uit Zandvoort! 
Ze is erg blij met de kaart-
jes maar er moest nog 
wel even overlegd worden 
wie er met haar mee mag. 
Succes met kiezen Inge en 
heel veel plezier gewenst.

D66 raadslid verlaat 
de gemeenteraad
Het gemeenteraadslid 
voor D66, Robbert De Vries, 
verlaat de Zandvoortse ge-

De afgelopen twee jaar heeft het Zandvoortse strand de waardering 
"zeer schoon strand" gekregen van de vakjury van Nederland Schoon.
Dit jaar zal de uitslag niet alleen door de vakjury bepaald worden 
maar ook door de stemmen van bezoekers van de stranden.
Door een positieve stem op het Zandvoortse strand uit te brengen blijven we het 
schone strand benadrukken voor inwoners en bezoekers. En wie weet maak je met je 
stem kans op een barbecue met 10 vrienden op het Zandvoortse strand.
Kijk voor meer info op: www.supportervanschoon.nl/strandenactie en deel deze link 
ook met je familie en vrienden.

SAMEN HOUDEN WE ZANDVOORTS STRAND SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? 
nodigt je uit voor een BBQ!

meentepolitiek 
per 23 septem-
ber aanstaande. 
Wegens drukke 
w e r k z a a m h e -
den verkeert hij 
regelmatig in 
het buitenland, 
hetgeen geen 
ideale situatie 
is. De Vries, die 

sinds 2010 de eenmansfrac-
tie van D66 in de gemeen-
teraad vormt, stelt in zijn 
brief aan de voorzitter van 
de raad, burgemeester Niek 
Meijer, Ruud Sandbergen 
voor als zijn beoogde opvol-
ger. Sandbergen, de nummer 
twee van de kandidatenlijst 
van D66 bij de gemeente-
raadsverkiezingen van 2010, 
is nu nog buitengewoon 
raadslid. Waarschijnlijk zal 
Willem Wisman, de num-
mer 5 van de groslijst van 
D66, dan als buitengewoon 
raadslid worden beëdigd. 

Beste lunch
Tijdens de Strandbridgedrive 

van 8 juni jongstleden kon-
den de deelnemers hun 
waardering aangeven voor 
de ter plekke geserveerde 
lunch in de zestien strand-
paviljoens. Net als in 2012 
ging de hoogste score met 
maar liefst een 9,7 naar 
strandpaviljoen Plazand. 
De oorkonde, die bij deze 
verkiezing hoort, werd dan 
ook met veel trots door de 
staf van dit paviljoen in 
ontvangst genomen. Op de 
tweede plaats eindigde pa-
viljoen Storm (9,3), gevolgd 
door paviljoen Jeroen met 
eveneens een hoge waar-
dering (9,2). Een pluim voor 
de eigenaren is dan ook zeer 
zeker op zijn plaats.

Gemeente Zandvoort

Op 17 oktober 2012 liet de 
gemeente weten voorne-
mens te zijn een nieuw 
bestemmingsplan vast te 
stellen voor het bedrijven-
terrein ‘Zandvoort Noord’. 
Het oude bestemmingsplan 
bestond uit een groot aantal 
‘postzegelbestemmingplan-
nen’, waarvan de oudste al 
meer dan 20 jaar vigerend 
is. Destijds had wethouder 
Belinda Göransson toege-
zegd dat belanghebbenden 
in een vroeg stadium zou-
den worden betrokken bij 
het proces. 

Een van de vervolgstappen 
was een door een extern 
bureau uitgevoerde retro-
spectieve toets; een onder-
zoek naar de bestaande 
situatie en of deze al dan 
niet met vergunningen zijn 
gerealiseerd. Tevens is er 
een plan van aanpak voor 
het nieuwe bestemmings-

Drukbezochte bijeenkomst 
over Bedrijventerrein Noord 

Vorige week woensdag organiseerde de gemeente Zand-
voort een informatiebijeenkomst in de brandweerkazerne 
over de voortgang van het bestemmingsplan ‘Bedrijven-
terrein Zandvoort Noord’. Eigenaren en gebruikers van de 
bedrijfspanden en de bewoners in de directe omgeving 
waren massaal op de uitnodiging ingegaan.

plan gemaakt, wat op 26 
maart door het college is 
vastgesteld. Daarbij is ook 
een tijdsplanning aange-
geven, naar verwachting 
zal de gemeenteraad in 
juni 2014 omtrent de vast-
stelling een besluit kunnen 
nemen. Rekening houdend 
met de uitgangspunten van 
de structuurvisie ‘Parel aan 
Zee+’ is op ambtelijk niveau 
een stedenbouwkundige 
visie opgesteld voor de ont-
wikkeling van dit gebied. 

Handhaven
Tijdens de informatiebij-
eenkomst, die door veel 
ondernemers en bewoners 
van het gebied is bezocht, is 
globaal een aantal stappen 
aangegeven (inventarisatie 
bestaande situatie, opstel-
len handhavingsplan en op-
stellen bestemmingsplan) 
om te komen tot de vaststel-
ling van dit bestemmings-

plan. Uit de plannen die 
openbaar werden gemaakt 
blijkt dat het bestemmings-
plan ervoor gaat zorgen dat 
een aantal bedrijven, in de 
zwaarste milieucategorie, 
zal moeten verhuizen naar 
het terrein van de voorma-
lige waterzuiveringsinstal-
latie. Met andere woorden: 
zover mogelijk van de bewo-
ning vandaan. De bedrijven 
in een lichte(re) categorie 
en voor bewoning zou het 
gebied rond de ‘Colpitt’ in 
aanmerking kunnen komen. 

Illegaal
Zoals algemeen bekend is 
er in het bedrijvengebied op 
veel plaatsen sprake van ille-
gale bewoning. Uit de toets 
die gemaakt is blijkt dit nog 
steeds het geval te zijn. De 
gemeente heeft de situatie 
in 2006 geïnventariseerd 
en wil nu de illegale bewo-
ners die na die datum in het 
gebied zijn gaan wonen, 
met directe ingang gaan 
handhaven. Hierna wilden 
enkele aanwezigen met de 
gemeente in debat maar dat 
werd door de voorzitter niet 
toegestaan. De volgende 
stap is aan het college.

Volg ons nu ook op facebook!
 

http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Specialist voor al uw bloemwerken.

Zomer bloemen, 
zomerse boeketten....Mooi!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

27 APRIL T/M 18 AUGUSTUS 2013

De Kroon op het werk

ZANDVOORTS MUSEUM

Zandvoorts Museum | Swaluëstraat 1 | 2042 KA Zandvoort
023-5740280 | www.zandvoortsmuseum.nl

ATELIER MARGOT BERKMAN: HET SIERHEK VOOR 

DE KONINGSBOOM & ANDERE OPDRACHTEN

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

Workshop Encoustic Art 
een techniek waarmee je mooie kleurrijke schilderijen maakt  
met bijenwas en een strijkijzer. Tekentalent is niet nodig voor  

een schitterend resultaat.
Woensdag 19:00 21:30 25 september

iPad, optimaal gebruiken
U heeft een Apple iPad 2 of 3 nodig om te cursus te volgen.  

In de cursus is veel aandacht voor persoonlijke vragen. 
Donderdag 12:30 – 14:30 uur 3 oktober t/m 14 november

Tassen maken met tractor binnenband 
Een iPad tas of andere tas op maat, maak je van tractor-binnenband, 

afgewerkt met autobandgordel. Alles is mogelijk. 
Dinsdag 19:30 – 22:00 uur 29 oktober t/m 12 november 

Sieraden maken met fietsbanden 
Neem fietsband als basismateriaal en leer verschillende  

kniptechnieken. Combineer dit met (glas)kralen en lint en maak  
je eigen exclusieve ketting.

Dinsdag 19:30—22:00 uur 19 november t/m 26 november

JazzDance 55+
Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk.  

Een pittige workout. Wij werken aan lichaamshouding, buikspier  
en grondoefeningen en een jazzdans combinatie.

Donderdag 14:30 – 15:30 26 september t/m 19 december

Nederlands 
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!

Donderdag 10:00 – 12:00 26 september t/m 19 december
€ 55,- voor 12 lessen van 2 uur.

Spaans a la Carte 
Beginnerscursus voor mensen zonder voorkennis van de Spaanse taal.
Woensdag 19:00 - 20:30 25 september t/m 18 december

Spaans Beginners II 
Voor mensen met enige voorkennis van de Spaanse taal of  

die de beginnerscursus I hebben gevolgd. 
Woensdag 20:30 - 22:00 25 september t/m 18 december

Klussen in en om het huis 
Doe het zelf! Deze cursus bestaat uit 4 verschillende onderwerpen 
(modules). U kunt zich opgeven voor de hele cursus van 10 weken 
maar u kunt zich ook opgeven voor 1 onderdeel. De cursus is zeer 

geschikt voor jongeren vanaf 16 jaar. Dinsdag 19:30 – 21:00
Electra 1 oktober t/m 22 oktober
Water 29 oktober t/m 5 november
Boren 12 november t/m 26 november
Zagen 3 december t/m 10 december

Frans Beginners 
Als u naar Frankrijk gaat en u wilt een beetje Frans spreken,  

dan is deze intensieve cursus wat voor u.
Vrijdag 13:00 – 15:00  4 oktober t/m 13 december 

Frans Gevorderden 
Een intensieve cursus voor mensen die al basiskennis van de  

Franse taal hebben. Er wordt gepraat over actuele onderwerpen  
in de Franse media. 

Vrijdag 10:00 – 12:00  4 oktober t/m 13 december

Senioren Computercursus Fotoalbum maken 

Hoe krijgt u uw foto’s op de computer en hoe maakt u  
er een mooi fotoalbum van? 

Dinsdag 10:00 – 12:00 uur 10 september t/m 15 oktober

Spotlight

Gelukkig en trots zijn wij met de geboorte van 

onze kleindochter Fleur
Bianca en Raymond heel veel geluk met  
dit mooie wondertje!

Bert en Marja Teunisse

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

Zie pagina 12

Weer

Temperatuur

Max 14-15 14-15 12-13 10

Min 18 19 20 20

Zon 65% 45% 85% 55%

Neerslag 5% 5% 10% 25%  

Wind n. 3-4 n. 3 nnw. 3 nw. 3-4

Wolkenvelden en 
zonnige perioden  

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De drukgebieden zijn zon-
der meer fraai gepositio-
neerd momenteel en een 
snelle overgang naar een 
koel en wisselvallig julis-
cenario is eigenlijk in de 
verste verte niet traceer-
baar. Het belangrijkste en 
tevens weersbepalende 
systeem is een flinke uit-
loper van het Azorenhoog. 
Ook de komende tijd zal 
dit verlengstuk van het 
Azorenhoog ons bepaald 
bestendig weer geven.

Opvallend is de droogte, 
ook de volgende tien da-
gen en zicht op een periode 
met noemenswaardige re-
gen is er niet. Vooral onze 
westerburen hebben het 
nog droger en dat veran-
dert ook daar niet.

De wind behoudt voorlopig 
die noordcomponent zodat 
de temperaturen niet in-
eens naar de 30 graden of 
hoger zullen doorschieten. 
Het wordt eerder wat koe-
ler op donderdag en ook en-
kele vochtvelden (wolken-
velden vanaf de Noordzee) 
komen zo nu en dan langs. 
Die temperen dan de zon. 
Vanzelfsprekend komt de 
temperatuur dan minder 

royaal uit en met 18 graden 
is het zelfs vrij koel.   

In het komende weekend 
kan het kwik weer wat op-
lopen richting de 20 graden 
en wordt het tijdelijk ook 
wat zonniger. Op zondag 
zou een kleine bui voor 
het stof kunnen worden 
losgelaten vanwege een 
uitgeblust front dat over 
de Noordzee zuidwaarts 
komt.

Al met al blijft het prima 
zomerweer in Zandvoort 
en omgeving en ideaal 
natuurlijk voor recreatieve 
doeleinden in de zomer-
vakantieperiode die voor 
velen net is begonnen. 
Een echte weersomslag is 
voorlopig niet in zicht, dus 
Zuid-Kennemerland en de 
rest van het land zomeren 
gewoon verder.

Het zeewater vlak voor de 
kust is ondertussen wel 
opgewarmd maar is nog 
steeds koud met 16,5 gra-
den.

Meer weerinfo via de site 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

Dit jaar valt een beetje te vergelijken met het jaar 1983. Een 
uitgesproken koud voorjaar werd toen gevolgd door een 
fraai weerherstel tijdens de eerste julidagen en de zomer 
die volgde was een droge en warme. Op dit moment is het 
prematuur om te zeggen dat we nu net zo’n zomer gaan 
krijgen, maar de teneur is goed. 

 Do. Vr. Za. Zo. 



Zandvoortse Courant • nummer 28 • 11 juli 2013

7

Nieuws vaNuit het  
ONderNemerslOket 

uit de hOek vaN 
de ONderNemers

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de ondernemers 
mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de voorzitters van de di-
verse ondernemersverenigingen, de bedrijfscontactfunctionaris en 
de centrummanager. Deze week is het woord aan bedrijfscontact-
functionaris Hilly Jansen.

Wat gebeuren er veel mooie 
dingen in ons dorp. Neem 
nu het weekend van Culinair 
Zandvoort, de Italiadag op het 
circuit en het mooie weer. Het 
weekend van 6 en 7 juli stond 
in het teken van Masters of 
Formula 3, Zandvoort Alive, 
Dancing in the streets, maar nog 
veel meer zaken. Ondernemend 
Zandvoort stond klaar om de 
gasten te verwelkomen. Wat is 
het dan belangrijk dat het goed 
weer is. Want je kunt nog zulke 
mooie dingen organiseren, het 
weer is een van de belangrijkste 
factoren. 

De zomerse evenementen gaan 
nu echt beginnen. Van 11 t/m 
14 juli is er weer de Karavaan 
met het Festivalhart op het 
Badhuisplein. Spraakmakend 
zal ook het Amsterdam Beach 
Festival zijn op 28 juli, met 
tal van activiteiten door heel 
Zandvoort. Met als afsluiting 
vuurwerk bij de kermis. De ge-
meente heeft, m.m.v. Holland 
Casino Zandvoort, ook het EK 
Zandsculpturenfestival 2013 
weer mogelijk gemaakt. Vanaf 
begin augustus starten de car-
vers met hun bouwwerk, het 
thema is ‘Europese Iconen’. De 
twee welkomst zandsculpturen 
staan al vanaf mei prominent 
de bezoekers te verwelkomen! 

Trots zijn we op het feit dat het 
internationale golftoernooi 
KLM Open weer voor drie jaar 
naar Zandvoort komt. Dit zijn 
allemaal zaken die Zandvoort 
op de kaart zetten door alle 
media aandacht, door de extra 
bezoekers die komen en het 
bezoek vaak combineren met 
winkelen, eten en overnachten.

Er zijn weer volop onderne-
mers die het aandurven om te 
starten. Ondernemers met lef 
en ervaring. Vaak vanuit een 
liefde voor het dorp, maar toch 
ook omdat zij goed kunnen in-
schatten dat er commercieel 
potentie voor is.

Verder is er onlangs een goe-
de informatiebijeenkomst 
geweest over ZZP’ers in 
Zandvoort. Dit is georganiseerd 
door de Kamer van Koophandel 
i.s.m. de gemeente. Er werd met 
name gesproken over de moge-
lijkheden tot samenwerken om 
elkaar te versterken. En over de 
zogenoemde flexwerkplekken 
in bedrijfsverzamelgebouwen. 
Aan enkele vastgoedeigenaren 
werd de vraag gesteld om hun 
leegstaande panden hiervoor 
beschikbaar te stellen. Op dit 
gebied zijn er nu ontwikkelin-
gen.

Wat de laatste jaren ook op-
valt is dat er zoveel mensen 
op het strand hun trouwfeest 
willen vieren. Ook dit draagt 
enorm bij aan de economie van 
Zandvoort. 

Voor ondernemers is er een 
aparte webpagina aange-
maakt: www.zandvoort.nl/on-
dernemen.

Heeft u plannen met uw on-
derneming en/of vragen, dan 
kunt u altijd contact met mij 
opnemen. 

Hilly Jansen
Bedrijfscontactfunctionaris 

van de gemeente Zandvoort
Email: h.jansen@zandvoort.nl

Tel. 06-13427671

In 2 categorieën, tot 16 jaar en 
daarboven, wordt er gestre-
den om de titel Kampioen 
Mini Golf van Zandvoort 2013. 
De organisatie stelt voor bei-
de winnaars een wisselbeker 
ter beschikking. Inschrijven 
kan bij de beide recepties van 
het park. Het inschrijfgeld be-
draagt € 5 en daarbij is een 
club en een bal alsmede een 
welkomstdrankje inbegre-
pen. Als het kampioenschap 

Kampioenschap Mini Golf
Komende zaterdag, 13 juli, wordt het eerste kampioen-
schap Mini Golf van Zandvoort op de baan van Center Parcs 
gespeeld. Deelname is alleen mogelijk voor inwoners van 
Zandvoort.

gespeeld is, wordt er een 
Zandvoortse borrel voor de 
deelnemers georganiseerd 
en kunt u aan een barbecue 
deelnemen. De kosten daar-
aan verbonden zijn slechts  
€ 14,95 voor volwassenen en 
€ 8,95 voor kinderen van 8 
tot 12 jaar oud. Nu is er alleen 
nog de vraag: wie worden de 
eerste Kampioenen Mini Golf 
van Zandvoort. Eeuwige roem 
zal u te beurt vallen!

11-14  Karavaan - Festivalhart: Badhuisplein. 13.00 - 00.30 uur

12 Bingo avond - Het Wapen van Zandvoort, aanvang 20.30 uur

13 Minigolf Kampioenschap - Center Parcs park Zandvoort

14 -26  juli Rekreade - Locaties in centrum en in Nieuw Noord

14 10.000 stappen van Zandvoort - aanvang 10.00 uur, 
 locatie zie www.zandvoort-actief.nl

20 Flower Power Party/Ibiza Style - Strandpaviljoen 
 Beachclub Tien, 19.00 - 00.00 uur

20-28  Kermis - Badhuisplein en boulevard

21 Classic Concerts - Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

21 Zandvoort Alive - Strandpaviljoen 14 en 15, 16.00-00.00 uur

28 Amsterdam Beach festival - Diverse festiviteiten, 
 waaronder live muziekfestival centrum

Iedere donderdag:
 Biologische markt - Raadhuisplein, 10.00 - 18.00 uur
Iedere vrijdag:
 Creamarkt Center Parcs - Market Dome 
 Center Parcs, 18.00 - 22.00 uur

^ juli _ juli a 

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
11 juli t/m 17 juli

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 (3D/NL)
DAGELIJKS om 12.30 uur 

MONSTERS UNIVERSITY (3D/NL)
DAGELIJKS om 14.30 uur 

MONSTERS UNIVERSITY (3D/NL)
DAGELIJKS om 16.30 uur

THE GREAT GATSBY (3D)
DAGELIJKS om 19.00 uur

THE HANGOVER PART III
DAGELIJKS om 21.30 uur

FILMCLUB: ZOMERSTOP TOT 4 SEPT.
VERWACHT:
DE SMURFEN (3D/NL) NED. PREMIERE 31 JULI
THE SAPPHIRES
THE LONE RANGER met Johnny Depp

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Het begon al vroeg, rond 
18.30 uur werden door twee 
DJ’s (Base Bro’s) vanuit de 
Hummer van Red Bull de 
eerste tonen over het plein 
uitgestrooid. Voor een grote 
massa was het nog wat te 
vroeg maar door een paar 
aanwezige enthousiaste-
lingen werd volop gedanst. 
Dat is natuurlijk ook de be-
doeling van een festival als 
Dancing in the Streets, en 
het werkte aanstekelijk. 

De opzet was om beken-
de en minder bekende 
Zandvoortse DJ’s de gele-
genheid te geven om hun 
skills van de apparatuur te 

House beats over het plein
Afgelopen zaterdag was het eerste van de serie van vier 
muziekfestivals die dit seizoen in Zandvoort georgani-
seerd worden. Anders dan andere jaren speelde dit festival, 
Dancing in the Streets, zich alleen op het Raadhuisplein af. 
Gezien de publieke belangstelling misschien wel een gou-
den greep en het zal de organisatie een behoorlijk bedrag 
gescheeld hebben.

laten horen. Hoe later op 
de avond, hoe meer ervaren 
de DJ’s dan ook waren. Het 
publiek ging eigenlijk auto-
matisch over op de beat van 
een nieuwe DJ en gaande 
de avond werden het er 
steeds meer. Als klap op de 
vuurpijl nam DJ Raymundo, 
de vaste DJ van de Escape in 
Amsterdam en woonachtig 
in Zandvoort, plaats achter 
de DJ-booth. Hij maakte het 
publiek bijna gek met zijn 
opzwepende muziek. De or-
ganisatie kan, met deze op-
zet, terugkijken op een zeer 
geslaagd evenement dat op 
deze manier zeker voor her-
haling vatbaar is.

Er werd flink gedanst op de beats van de DJ’s op het Raadhuisplein



Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week 2013

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wist u al dat wij ook van 
oud hout gemaakte meubelen 
en woonaccessoires hebben?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Hollands Glorie!
BOEREN ROMIG BELEGEN

heerlijk zacht en smaakvol.
Nu 500 gram € 6,95kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hele maand juli voor Pashouders
Varkensfilet rollade 

Kilo € 9,95

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Nu met Zandvoort Pas;
Beautea BeleviNg
(geZichtsBehaNdeliNg)

www.Praktijkixchel.Nl

wellNessPraktijk

10%
kortin

g
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Filmopnames Dr. Deen
in atelier Akwaaba

Eerste jamsessie in café 
Neuf zeer goed ontvangen Kontext is verhuisd

Amsterdam Beach 
Festival in Zandvoort

Ellen Kuijl van atelier Akwaaba op het Schelpenplein werd 
onlangs benaderd of zij haar atelier beschikbaar wilde stel-
len voor filmopnames voor de tv-serie Dr. Deen. Het gaat 
om een vervolg op de populaire serie van omroep MAX.

De eerste aflevering van de Jazzy Lounge Club, in café Neuf 
in de Haltestraat, is in zeer goede aarde gevallen. De or-
ganisatie, de artiesten en, wellicht nog belangrijker, de ex-
ploitanten waren allemaal dik tevreden. 

Vorige week maandag zijn de maatschappelijk dienst-
verleners van Kontext verhuisd van de Hogeweg naar de 
Flemmingstraat 9 in Nieuw Noord. Het Zandvoortse team 
van maatschappelijk dienstverleners is blij dat het hele 
team nu onder één dak is ondergebracht. 

Op 28 juli vindt het Amsterdam Beach Festival in Zand-
voort plaats. Dit door de VVV Zandvoort georganiseerde 
evenement staat in het teken van 2013 als jubileumjaar 
voor de stad Amsterdam. 

De ouderenomroep scoorde 
aan het begin van dit jaar 
veel succes met de dramase-
rie. Met gemiddeld meer dan 
2 miljoen kijkers per afleve-
ring is Dr. Deen zelfs één van 
de best bekeken Nederlandse 
dramaseries van de afgelo-
pen jaren. Fans moeten nog 
wel even wachten op een 
vervolg. Pas volgend jaar zo-
mer gaat Eyeworks nieuwe 
afleveringen opnemen, die in 

Bandleider Arthur Heuwe-
kemeijer en initiator Hans 
Suwerink ontvingen 15 ar-
tiesten uit de lichte jazzwe-
reld in café Neuf. Voor de 
pauze stond er een combo, 
maar daarna was het po-
dium voor 11 saxofonisten, 
een trompettist, een pianist, 
een drummer en een bassist. 
Ze speelden herkenbare mu-
ziek en alle nummers kregen 

Het contact onderling en met 
de Pluspunt collega’s, waar al 
jaren heel prettig mee wordt 
samengewerkt, wordt hier-
mee verstevigd. De ruimte 
van Kontext bevindt zich 
aan de achterzijde van wijk-
steunpunt OOK Zandvoort. 
Zandvoorters met vragen of 
problemen rond wonen, werk, 
opvoeding, relaties, gezond-
heid of ingrijpende gebeurte-
nissen kunnen zich aanmel-
den bij de maatschappelijk 
dienstverleners van Kontext, 
op werkdagen tussen 09.00 
en 12.00 uur, via tel. 5433203. 
Voor korte vragen op sociaal 
juridisch gebied kan men ie-
dere woensdagochtend tus-
sen 09.00 en 10.30 uur terecht 

400 jarig bestaan van de 
grachten, 125 jaar Concert-
gebouw, heropening van het 
Rijksmuseum en 175 jaar Artis. 
Het is slechts een greep uit de 
jubilea die in 2013 in de hoofd-
stad plaatsvinden. Zandvoort 
aan Zee kan dit, als de bad-
plaats van Amsterdam zijnde, 
natuurlijk niet aan zich voorbij 
laten gaan en dus vindt het 
Amsterdam Beach Festival 
plaats. Zowel op het strand als 
in het centrum is er van alles 
te beleven.

Op het strand zijn tal van 
activiteiten en festiviteiten 
georganiseerd waar iedereen 
aan deel kan nemen en ook 
het centrum staat bol van 
Amsterdams feestgedruis. Van 
live gezongen Amsterdamse 
smartlappen tot Dj’s en van 

de winter van 2014 worden 
uitgezonden. De beide ‘shots’ 
bij het Zandvoortse atelier 
zijn daar ook voor bedoeld. 
“In mijn atelier zijn 2 shots 
opgenomen. Ze gingen over 
een architect/kunstenaar 
met zijn zoontje en hun 
hond. Ik vond het een hele 
belevenis en ben apetrots 
dat ze mijn atelier ervoor 
uitgekozen hebben”, zei Ellen 
Kuijl na afloop.

een welverdiend applaus. De 
jamsessie is nog lange tijd 
doorgegaan en de deelne-
mers waren dolenthousiast 
over deze mogelijkheid om 
eens per maand, op de eer-
ste vrijdag van de maand, 
naar Zandvoort te komen 
om eens even lekker muziek 
te maken. De eerstvolgende 
keer is op vrijdag 2 augustus, 
aanvang 21.00 uur.

bij de Sociaal Raadsvrouw van 
Kontext. Zij houdt spreek-
uur in wijksteunpunt OOK 
Zandvoort, Flemingstraat 55.

Kontext biedt hulp op maat. 
Vaak zijn mensen al geholpen 
met een goed advies, soms is 
er meer hulp nodig. Dat kan 
in de vorm van gesprekken, 
individueel of met meerdere 
mensen uit een gezin, of bij-
voorbeeld met een mantel-
zorger erbij. Daarnaast biedt 
Kontext groepshulpverlening 
aan rondom verschillende 
thema’s zoals budgetten of 
het verwerken van ervarin-
gen van huiselijk geweld. 
Uitgangspunt is dat iedereen 
over eigen kracht beschikt. 

gezellige barbecues tot de 
Sky Radio Sing-a-long! En in de 
avond volgt een spetterende 
vuurwerkshow. 

Het belooft het evenement 
van deze zomer te worden 
dat u niet mag missen! Meer 
informatie vindt u op www.
vvvzandvoort.nl.

TV opnamen op het Schelpenplein

Jammen op de saxofoon

Luck Krom woont pas sinds 2009 in ons dorp, maar is bij 
voetballiefhebbers al 20 jaren bekend als keeper van eerste 
van Zandvoort ’75/SV Zandvoort en nu nog bij de veteranen 
actief. Sinds 1 juni jongstleden kunt u bij deze ervaren post-
man terecht voor al uw postzaken (Direct Mail). 

Dat vergt een nadere toelich-
ting. Luck: “Van 1985 tot 2007 
heb ik hier in de regio als ves-
tigingsmanager op diverse 
postkantoren gewerkt, doch 
de eigen vestigingen van 
Postkantoren BV zijn alle-
maal opgeheven. Thans werk 
ik, als sales consultant, deels 
samen met OrangePost in 
Nieuw Vennep, maar daar-
naast ben ik dus als zelfstan-
dig ‘Direct Mail’ makelaar in 
te schakelen voor alles wat 
te maken heeft met postver-
zending.” En dat omvat een 
breed terrein: van ontwerp 
tot verzending en van begin 
tot eind! Het kan gaan om 
bladen, briefpost, pakketten, 
zowel regionaal, nationaal 
tot internationale verzen-
ding via OrangePost. Hij kan 
alles bieden voor zendingen 
en vooral voor aantallen tus-
sen de 100 en 5.000 stuks. 

LK MAIL hanteert geen vaste 
tarieven. “Het is puur maat-
werk dat geleverd wordt. 
Mijn tarieven zijn laag, om-
dat ik geen overheadkosten 
heb: geen duur kantoor en 
geen personeel, waardoor 
er in de meeste gevallen be-
sparing op de verzendkosten 
voor de klant te realiseren 
zijn. Samen met de klant be-
paal ik bijvoorbeeld de doel-
groep; ik leg het contact met 
de drukkerij, regel het inpak-
ken, het ‘couverteren’ of ‘sea-
len’, de gewenste bezorgtijd, 
enzovoorts. Hierbij staat per-

LK Mail

soonlijke begeleiding bij mij 
hoog in het vaandel, ik hou 
de touwtjes van begin tot 
eind in handen en ben het 
enige aanspreekpunt. Door 
mijn jarenlange ervaring kan 
ik ook snel schakelen.” 

Wat kan LK Mail concreet 
bieden? Binnen Zandvoort 
kan gedacht worden aan de 
(post)bezorging van bijvoor-
beeld de jaarlijkse brieven 
van de huisartsen over de 
griepprik; de contributies/
brieven van (sport)vereni-
gingen, al dan niet voor een 
bepaalde wijk/gebied. Maar 
ook bij het ontwerpen en 
drukken van flyers kan Krom 
behulpzaam zijn en daarna 
voor de verzending zorg dra-
gen. Eigenlijk moet ook het 
MKB in Zandvoort beslist 
eens contact met hem op-
nemen. ‘One stop shopping’ 
is dan ook zijn credo. 

Luck kiest bewust voor 100 
tot 5.000 stuks per keer, om-
dat hierbij voor zijn (poten-
tiële) relaties evengoed een 
flinke besparing te realise-
ren valt. “Ik kan op postaal 
gebied echt alles bieden, 
waarbij so wie so voor u be-
sparing op verzendkosten via 
bijvoorbeeld PostNL te beha-
len valt”, sluit Krom af.

LK Mail is gevestigd in 
de Nieuwstraat op nr. 13. 
Telefoon: 06-83578399, e-
mail: luck.krom@gmail.com.

door Erna Meijer
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Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Van Lennepweg 331 Brederodestraat 243 De Favaugeplein 47 A 

Greeven Makelaardij
de Makelaar die verkoopt!

WORD ONZE HUISVRIEND 
op www.facebook.com/greeven-makelaardij

KIJKMOMENT 
ZATERDAG 13 JULI A.S. 

OM 12.00 UUR. 
U BENT VAN 

HARTE WELKOM!!

HET MOOISTE UITZICHT 
VINDT U HIER!

DIRECT AAN DE 
BOULEVARD!!! 

MODERN APPARTEMENT 
MET OPRIT 

EN GARAGE!!!

Koopsom: 
€ 199.000,= k.k.

Vraagprijs:
€ 499.000,= k.k.

Vraagprijs:
€ 259.000,= k.k.

Dit 3-kamer appartement mét 
PARKING is in uit stekende 
staat van onderhoud en kan  
zo betrokken worden! 
Het heeft o.a. een vrij uitzicht, 

2 prima slaapkamers, een zonnig balkon op het zuiden en een 
privé parkeerplaats.

•	 Goede	woonlocatie;	nabij	strand	en	NS-station;
•	 Privé-parkeerplaats	in	de	parkeergarage	is	inclusief;	
•	 Lage	servicekosten	€	115,96	per	maand;	
•	 Eventueel	een	2e	parkeerplaats	te	koop	á	€	22.500,=	k.k.;
•	 Woonoppervlakte	ca.	80	m2	excl.	balkon.	

Dit royale en luxe appar te-
ment met parkeerplaats en 
lift ligt op de 2e verdieping 
van “Recidence Nieuw  
Duynen”. Vanuit de woon-

kamer, de slaapkamer en het balkon heeft u fantastisch 
uitzicht over het strand en de zee. Het appartement ligt op 
steenworp afstand van de zuid duinen waar u heerlijk kunt 
wandelen of fietsen! 

•	 Privé	parkeerplaats	in	de	onderbouw;
•	 Privé	parkeerterrein	voor	bezoekers;
•	 Servicekosten	€	189,=	per	maand;
•	 Woonoppervlakte	ca.	115	m2.

Dit 3-kamerappartement  
is volledig verbouwd (2008) 
en zo te betrekken.  
Het beschikt o.a. over een 
ruime living, zonnig balkon, 

fraaie keuken, moderne badkamer, 2 slaapkamers, een oprit 
voor 2 auto’s én een garage. 

•	 Fantastische	locatie	met	een	prachtig	uitzicht;
•	 Nabij	centrum	en	NS-station;
•	 Ruime	garagebox	met	oprit;
•	 Servicekosten	€	250,=	p/m	incl.	voorschot	stookkosten;
•	 Woonoppervlakte	ca.	75m2.

TOP 

LOCATIE!KIJK-

MOMENT! INCL. 

GARAGE 

EN OPRIT!

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Lieve Brenda,
Van harte gefeliciteerd 
met je nieuwe winkel

BOHO CHIC
Wij geloven er in en hebben  

alle vertrouwen in je!

Luv u, pap en mam
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Tel. 023-532 2010

ZorgContact heet voortaan
Amie Ouderenzorg

Amie, de vertrouwde zorgaanbieder voor inwoners 
van de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal.

Wij bieden u alle zorg en ondersteuning die u 
nodig heeft, zowel in de thuissituatie als in een 
van onze woonzorgcentra Huis in de Duinen, 
A.G. Bodaan en Meerleven. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met afdeling Zorgbemiddeling op 
telefoonnummer 023 - 574 16 37.

Voor meer persoonlijke verhalen, ons aanbod en vacatures kijk op www.amie.nl

“Ik ben Leidenaar en daar ben ik trots op, ook 
al kom ik uit een arm gezin. De schilderijen in 
mijn woning herinneren me aan mijn afkomst 
en aan mijn vrouw Netty. Ze komen uit de 
kunsthandel van haar vader en vertellen de 
geschiedenis van Leiden. 

Toen ik Netty leerde kennen had ik enkel van 
de schilder Rembrandt gehoord. Ik kom uit 
een arbeidersgezin; mijn vader was spitter. 
We waren zo arm als de nieren, maar voor de 
rest mankeerden we niets. Bovendien wisten 
we niet beter; de buren en de overburen waren 
net zo arm. Daarom heb ik alleen maar  jne 
herinneringen aan mijn jeugd. Mijn zussen 
hielpen in het huishouden en ik mocht buiten 
voetballen. 

Hogerop komen
Soms kwam de pastoor langs en die drukte 
dan vijf gulden in mijn vaders hand. Ik kreeg  
ook  nanciële steun vanuit de kerk om mijn 
studie te bekostigen. Eigenlijk zag de pastoor 
een toekomst voor mij in de kerk. Ik was een 
heel net katholiek jongetje. Maar ik wilde graag 
leraar wiskunde worden. Ik hield van logica en 
exactheid en kon goed leren. Leraar worden 
was de enige manier voor een armoezaaier 
om hogerop te komen. Dus ging ik naar een 
internaat in Brabant om te studeren.

Als mensen vroegen wat ik deed, vond ik dat 
moeilijk om te zeggen. Leraar zijn was boven 
mijn stand. Moeder leerde mij: ‘blijf wie je bent’, 
maar ze zei ook dat ik verder moest komen dan 
mijn vader. Ik werd onderwijzer op de lagere 
school en ondertussen studeerde ik wiskunde. 
Wat vond ik het meesterlijk om les te geven! 
Vooral rekenen en breuken. Ik was geduldig, 
dat wist ik niet van mezelf. Het zogenaamde 
‘aha-moment’ van de leerlingen, daar deed ik 
het voor. Na mijn pensioen gaf ik bijles.

Doorzettingsvermogen
Netty ontmoette ik bij de Jeugdbeweging, 
waar we straatjongens hielpen. Het klikte zo 
goed tussen ons; ik wist meteen dat zij mijn 
vrouw zou worden. Zij was de eerste persoon 
in mijn leven met wie ik dingen durfde te 
delen. Ik was gewend alles zelf op te lossen. 
We kregen drie kinderen en waren vijftig jaar 
getrouwd toen ze enkele jaren geleden stierf. 
Ik schiet vol als ik daaraan denk. 

Een jaar geleden ben ik van de straat geraapt 
door voorbijgangers; een herseninfarct. Ik ben 
een deel van mijn geheugen kwijt. Laatst kwam 
ik een oud-leerling tegen. Hij vroeg: ‘Kent u de 
formules nog?’ Ik was een strenge leraar, als de 
studenten hun formules niet kenden, kregen 
ze op hun donder. Ik kende ze niet meer. Toen 
moest ik even slikken. Maar ik ben een vrolijk 
mens en kan er niet tegen als mensen zeg-
gen ‘wat erg’. Laatst hielp ik mijn kleindochter 
met wiskunde, dat was leuk. Ze studeert voor 
verpleegster en moet medicijnen leren prepa-
reren. De grootste les die ik mijn kleinkinderen 
wil meegeven? Doorzettingsvermogen.” 

Meneer Rijsbergen, cliënt

Advertorial

om hogerop te komen. Dus ging ik naar een 
internaat in Brabant om te studeren.

Als mensen vroegen wat ik deed, vond ik dat 

“De schilderijen van Leiden 
vertellen mijn geschiedenis”

750 gr. rundergehakt,
4 eierdooiers,
4 eiwitten,
1 uitje, gesnipperd,
1/2 theel. peper,

Bereiding:
Snipper de ui en klop de dooiers. Meng nu ui, ei, peper, mosterdpoeder, Wor cester-
shiresaus en de roquefort door elkaar. Werk dit mengsel door het gehakt. Sla de eiwit-
ten stijf en werk die ook door het gehakt. Bak de hamburger aan beide kanten bruin in 
een koekenpan en dan snel op de hete bakplaat in de hete oven. Op de barbecue kort 
dichtschroeien aan de hete kant, uitrusten in de koele zone. Haal wel lekkere broodjes 
van een echte warme bakker. Snijd het broodje open en leg de gesneden kanten op een 
heet oppervlak en schroei ze dicht, zonder dat ze zwart worden. Beleg de onderkant 
met wat ijsbergsla, leg de hamburger hierop en daar de augurken en in plakjes ge-
sneden tomaat. Beetje ketchup erbij. Serveer met eigen gemaakte frites en eventueel 
mayonaise, eveneens uit eigen keuken. Indien u niet gediend bent van Danish Blue, 
kunt een andere kaas gebruiken. Lekker op een zonnig terras!

Benodigdheden:

Wapen van Zandvoort-cheeseburger 
Voor circa 5 speciale hamburgers

1 theel. mosterdpoeder,
3 eetl. verkruimelde 

Danish Blue,
paar druppels 

Worcestershiresaus,

ijsbergsla,
augurken,
tomaat,
gebakken uienringen,
ketchup.

Op de eerste en de derde vrijdag van de maand zal in café het Wapen van 
Zandvoort voor maximaal 20 couverts het recept uit onderstaande kookrubriek 

van de Zandvoortse Courant bereid worden. U kunt reserveren via telefoon-
nummer: 023-7431556 of loop even binnen in het café aan het Gasthuisplein. 

Vrijdag 19 juli zal het Wapen van Zandvoort onderstaand recept serveren. 

Kook eens anders…
in Het Wapen van Zandvoort!
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door zorg-

verzekering) 
.........................................................

Nieuwe 
Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Op korte termijn op 

zoek naar een 
betaalbare stucadoor? 

Bel voor een vrijblijvende 
prijsopgave naar 

Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
Tel. 06-41074141

www.stucadoorspecialisten.nl
.........................................................

Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

PC-problemen? 
Rep-it 

lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) 
netwerk of advies 

bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken 

+ nagels knippen 
+ eelt verwijderen 

+ evt. likdoorns weghalen 
+ creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info: 5734944 of 

06-50203097
.........................................................

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-,

 wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 

023-5353591 of 
06-22209568

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl 

.........................................................
Voor een pedicure  

behandeling waarin u de 
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is in 

het verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroei-
de nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Restaurant
centrum Zandvoort 

zoekt bedienend personeel. 
Info: 06-53757618

.........................................................
Te koop: 

babyspullen tweeling. 
‘Van alles en nog meer’. 

Één koop: € 100,-.
Tel. 023-5718655 

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 
of 0653231754

.........................................................
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
10-17 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

06-53693409
.........................................................

Te huur:
 7 pers. chalet 

op het eiland van Maurik. 
(Betuwe) 

All in prijs al vanaf 
€ 495 p.wk. 

Voor info: marcelhorneman @
gmail.com

Klussen-Renovatie-Bouw 
P.M.K. 

(in Zandvoort)
Voor alle klussen in 

en rond het huis!
Schilderwerk, 
stucadoren, 

timmerwerk, badkamers 
en keukens. Kunststof 

kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit! 

Ook voor schoonmaakwerk 
voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212 

.........................................................
Waar vind je 

vrolijke kinderen, 
struinend in de natuur? 

Bij 'SKiP natuurlijk'! 
Nieuwsgierig? 
Kom langs op 

vrijdagmiddag 
tussen 14.00 en 17.00 

uur bij kdv. Pippeloentje 
en laat je informeren!

www.pippeloentje-pluk.nl
.........................................................

Wormenkuur € 4,50 !
Uitsluitend goed-

gekeurde wormenkuren! 
GEEN bijwerkingen! Tegen 

ALLE wormen ...dat is 
wel HEEL veel goedkoper 

dan bij uw dierenarts! 
Dierenwinkel 

Hans en Saskia
.........................................................

40 jaar getrouwd! 
(13 juli) Ukkie en Gijs 

van harte gefeliciteerd. 
De Fahrenheitjes+

.........................................................
Schilder heeft tijd over

€ 12,50 p.u. 
Ook stucwerk mogelijk. 

Tel. 06-27048739
.........................................................

Hulp gezocht voor 
werkzaamheden bij 
schaapskudde in de 
duinen. Zandvoort. 

Het betreft 2 uur per 
dag (doordeweeks) in 

de ochtend. Fysiek werk. 
Daphnevz@zonnet.nl

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15,- 
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.

schroten 13x90 
mm € 2.60/m.

lengtes van 2.10 tot 5.40 m. 
andere artikelen 

op bestelling
geopend za 12.00-17.00 u en
op afspraak, ook ’s avonds. 

uitsluitend á con-
tant, geen pin

AANBIEDING: 25% 
KORTING op

 steigerhout t/m 20 juli a.s.
v.a. € 3.00 voor € 2.25/m.

Joost van Diepen 
tel. 06-29091069

.........................................................
Dieetvoer voor kat en Hond

koop je bij Dierenwinkel 
Hans en Saskia 

( je koopt ook geen 
eten bij de huisarts). 

Bestrijdingsmiddelen 
zonder bijwerkingen! 

Goedkoper én beter dan 
bij uw arts 7d p/w

.........................................................
Te Huur:

De Schelp
Gemeub. appartement

€625,- excl. GL
Tel. 023-5719653

.........................................................
Bingo avond

Iedere 2e vrijdag van 
de maand Bingo in het 
Wapen van Zandvoort. 

U bent welkom 
vanaf 20.30 uur en wie 

weet wint u leuke prijzen! 
Het Wapen van 

Zandvoort is elke
di. t/m zo. tot uw dienst 

.........................................................  
Hotel XL

 zoekt kamermeisje 
voor 3 dagen per week 
van 11.00 tot 15.00 uur.

Info: 
tel. 06-53344660

Hennepplantages 
In twee loodsen in de Kamerlingh Onnesstraat zijn maan-
dagmiddag hennepkwekerijen ontdekt. In de ene loods ston-
den circa 400 planten, in de andere ongeveer 150. De poli-
tie constateerde dat er sprake was van diefstal van stroom, 
waarna Liander de elektriciteitsmeter in beslag nam. Er 
wordt onderzoek gedaan naar de huurders van de loodsen.

politiebericht
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De grootste 
openbaring is 

de stilte. do
or
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Lao-Tse

Tegeltje

@ De Cocksdorp, Texel, 2013. De hoogtemeter geeft 9000 
feet aan. We zitten met zijn zestienen als sardientjes in 
een blik, op 3 kilometer hoogte in de lucht. Het lijkt alsof 
het Chesna Caravan vliegtuig zich zacht zwevend stil 
hangt. Ik ben intussen, met enige onelegante manoeuvres, 
bij mijn jumpmaster Alex op schoot geschoven zodat hij 
de enorme haken die aan mijn vest vastzitten, in de ringen 
van zijn hes kan klikken. Klaar voor de sprong ben ik zeker. 
De volgende twee minuten vliegen in een flits voorbij. De 
eerste persoon die al bijna in de opening naast de deur 
zit, hangt zijn benen over de rand. Een diepe ademhaling, 
even lachen naar het vogeltje, en daar gaat hij! Binnen een 
seconde is hij al kleiner dan hij ooit geboren is. Ik schuif 
als laatste op mijn billen richting deur. Een kus op de kaart 
van mam die ik heb meegenomen. Ik spring voor haar. Zo 
is ze er symbolisch toch een beetje bij.
Een laatste ‘thumbs up’ met adrenaline kick yell naar de 
cameraman, die als een gekko met zuignappen aan het 
dak van het vliegtuig vastgeplakt lijkt te zitten, en laat 
mij met 200 km per uur in het luchtledige naar bene-
den vallen! Een vrije val van 30 seconden stuurt mij even 
buiten mijzelf. Mijn wangen zwabberen als uitgeslagen 
gootsteendoekjes, de bril die verplicht op moet tijdens 
deze val kan niet voorkomen dat mijn ogen gevoelsmatig 
Chinees uitziende trekjes vertonen en ik gil, ik schreeuw, 
maar niets is hoorbaar, alsof een plotselinge doofheid zijn 
intrede doet. De wind overstelpt al het geluid!
Dan ineens, een abrupte afbreking als de parachute ge-
opend wordt. In één klap lijk ik naar boven gezogen te wor-
den en hang als een niet actieve marionetpop in de lucht. 
Wat een verrassende stilte! Een overweldigende kalmte 
voegt zich bij mij. Ik hang relaxed en aanschouw groene 
en crèmekleurige vlakken land onder mij, als een kunstig 
patchwork. Koeien lijken op miniaturen uit Madurodam. 
Het water rondom geeft duidelijk het 
eiland weer. The sky is the limit, ver-
telt een gezegde, maar die grens ligt 
momenteel onder mij… 

Sky high

Uitgesproken!

Zandvoort heeft er sinds kort een nieuwe dancing bij. 
Epic bar heeft zijn deuren geopend in de Kerksteeg naast 
de Febo en in korte tijd heeft het al bewezen dat dit een 
club is waar ons dorp echt behoefte aan heeft.

door Maxim Roos

Geoffrey Bloem is de gelukkige eigenaar van deze zaak. 
Ervaring heeft hij genoeg. Jarenlang stond hij achter de 
bar bij het inmiddels gesloten Fame. Na de sluiting miste 
Zandvoort een soortgelijke bar en in een avond besloot 
Geoffrey om een nieuwe club te openen. Hij heeft we-
kenlang de beuk erin gegooid en voor we het wisten 
konden de deuren van een frisse en moderne club open. 
Er is veel gebruik gemaakt van gekleurde LED-verlichting 
tegen witte vlakken aan en de DJ-booth is ook prachtig 
neergezet. In het weekend kan Geoffrey met zijn team 
tot 05.00 uur doorgaan met het feest. Bloem wilde ab-
soluut geen feestcafé dus gen hoempapa-muziek met 
een après-ski nasmaak zal er niet zijn. House en Regaeton 
voeren de boventoon.

Geoffrey’s eerste zaak lijkt dus nu al een succes te wor-
den. Hij had jaren geleden niet kunnen verwachten dat 
hij hier nu zou staan. Ooit speelde hij als keeper voor 
Ajax en hij leek zijn carrière al uitgestippeld te hebben. 
Een zware blessure gooide echter roet in het eten en dat 
bleek zelfs het einde van zijn keepersloopbaan. Niet veel 
later ontdekte hij ‘het uitgaan’. Hij besefte dat dit zijn 
tweede roeping was en maakte de kleine maar tevens 
grote stap van voor de bar, naar erachter. Hij werkte in 

een team dat volledig op elkaar was ingespeeld en die-
zelfde personen heeft hij dan ook meegenomen naar 
Epic bar. Geoffrey ziet zichzelf dan ook niet als manager 
maar als werkgever, want zijn medewerkers zijn uiter-
mate gemotiveerd en weten precies wat hem of haar 
te doen staat. Het resultaat mag er dan ook zijn want 
je zult nooit en te nimmer chagrijnigheid achter de bar 
of DJ-booth van Epic bar tegenkomen. Een avond Epic 
bar levert een avond met veel bekenden en veel gezel-
ligheid op.

Het verklaart ook gelijk de naam. Die moest pakkend 
zijn en origineel. Als je een zaak legendarisch noemt dan 
schept dat verwachtingen voor het publiek en uitdagin-
gen voor de uitbater. Geoffrey kan en wil die uitdaging 
aan gaan met zijn team en tot nu toe is dat prima gelukt. 
Want naast de reguliere avonden zullen er ook thema-
avonden georganiseerd worden en bekende Dj’s zullen 
er gaan draaien. Neem een kijkje op de Facebookpagina 
van Epic bar om te zien wanneer en wat er te beleven 
is in deze club.

Episch centrum
van Zandvoort

Kijk nou eens!
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Dikke proost op de zomer!

Interview

Geoffrey Bloem 
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Tijdelijke standplaatsvergunning
Er is een tijdelijke standplaatsvergunning (enkele parkeer-
plaatsen aan de Duintjesveldweg te Zandvoort) verleend aan 
Stichting Rijdende School voor de rijdende school in verband 
met onderwijs aan kinderen van kermisexploitanten en hun 
personeel, van 18 juli 2013 tot 28 juli 2013.

Ingekomen vergunningsaanvragen 
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Burg.v.Fenemaplein 2, plaatsen halletje en een windscherm, 
ingekomen 27 juni 2013, 2013-VV-078.
- Zeestraat 34, vervangen bestaande kozijnen, ingekomen 28 
juni 2013, 2013-VV-079.
- Strandafgang Barnaart 21, veranderen magazijn/spoelkeuken, 
verplaatsen bijgebouw, plaatsen vlaggenmast, -reclame, -er-
fafscheiding, ingekomen 02 juli 2013, 2013-VV-080.
- Hogeweg 46, gedeeltelijk vervangen realisatie dakopbouw en 
dakterras, ingekomen 03 juli 2013, 2013-VV-081.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Gehandicaptenparkeren 

Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden 
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en 
Wethouders van Zandvoort besloten tot: het opheffen van 
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan het Dar-
winhof t.h.v. nr. 7.

Gemeentelijke publicatie week 28 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 28 en 
de verdere in week 28 door het college genomen besluiten 
zijn in week 29 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Nieuwe Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzienings-
schap Zuid-Kennemerland
Bij besluit van 14 mei 2013 heeft de raad toestemming gegeven 
tot het aangaan van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland.De Gemeen-
schappelijke regeling treedt met terugwerkende kracht in 
werking op 1 maart 2013. Tegelijkertijd komt de huidige Ge-
meenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zuid-Ken-
nemerland te vervallen. De Gemeenschappelijke regeling ligt 
tot en met 28 augustus 2013 ter inzage op het gemeentehuis.

Parkeerverordening 2013-2 en Parkeerbelastingverorde-
ning 2013-2
In de vergadering van 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad 
van Zandvoort de Parkeerverordening 2013-2 en Parkeerbe-
lastingverordening 2013-2 vastgesteld. Deze verordeningen 
treden in werking op 1 december 2013 en liggen ter inzage bij 
de Centrale Balie in het Raadhuis en staan op de website. De 
verordeningen betreffen soorten parkeervergunningen, de 
tarieven daarvoor en tarieven voor parkeren op straat en een 
indeling van fiscale gebieden.
De voornaamste wijziging betreft het uitbreiden van gebieden 
voor het Bewonersparkeren.

Vergadering Welstandscommissie
De eerstkomende vergadering van de Commissie voor wel-
stand en monumenten vindt plaats op dinsdag 16 juli vanaf 
14.30 uur in het raadhuis.
De geplande vergadering op 22 juli komt daarmee te vervallen.

Papier inzameldagen huis aan huis
Op 16 juli wordt de papiercontainer geleegd in de 
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 18 juli in 
de dinsdag huisvuilwijk.
 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 
8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website 
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtenco-
ordinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot  
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digi-

tale agenda van de gemeente aan de oranje button met het 
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon 
een afspraak maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de  
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling ver-
wezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

BoHo Chic nieuwste kledingzaak in de Kerkstraat
Brenda Paap, met haar jarenlange ervaring in de damesmode, heeft afgelopen zaterdag 
met trots haar nieuwe modewinkel geopend in de Kerkstraat. Zij is er helemaal van over-
tuigd dat zij met haar BoHo Chic een positieve bijdrage zal kunnen leveren aan de Zand-
voortse winkelstand.

Na een paar weken hard 
werken en volledig ver-
bouwen in het voormalige 
pand van schoenmakerij A. 
de Goede, was het zaterdag 
een feestelijke openingsdag. 

Een erg leuke winkel is het 
geworden met een frisse 
uitstraling waar Brenda sa-
men met haar zus Ellen ge-
wilde kleding en sieraden, 
zelf aangekocht in Parijs, te Brenda Paap van BoHo Chic

koop aanbiedt.

Met haar zevenjarige erva-
ring in de damesmodewin-
kel Judy’s als compagnon 
van Judith van Luinen, is 

het beslist niet vreemd dat 
Brenda, in goed overleg, de 
stap heeft gewaagd om 
zelfstandig verder te gaan 
in een eigen winkel. En het 
was er zaterdag meteen al 
aardig druk. Nieuwsgierige 
klanten en uiteraard familie 
en vrienden werden met een 
hapje en een drankje verwel-
komd. De collectie kleding en 
sieraden is zeer divers. Van 

een T-shirt voor € 19,95 tot 
een handbewerkte jurk van 
€ 200. Een leuke winkel met 

een zeer gevarieerd aanbod 
en hopelijk een aanwinst in 
de Kerkstraat. 
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Felix Rosenqvist op herhaling Softbaldames winnen van Terrasvogels 2

Mooi toernooi alleen verkeerd gepland

Voor de tweede keer in 3 jaar won de Zweed Felix Rosenqvist de Masters of Formula 3. Dit 
keer kon Rosenqvist met meer genoegen terugkijken op de overwinning. In 2011 won hij 
ook al de prestigieuze wedstrijd, alleen had hij toen de mazzel dat er twee deelnemers 
voor hem direct in de ‘clinch’ lagen. 

Het is ZSC gelukt om medeconcurrent voor een eventuele 
titel, de reserves van het Santpoortse Terrasvogels, te ver-
slaan. Op het veld in sportcomplex Duintjesveld trok Zand-
voort nipt met 6-5 aan het langste eind.

Afgelopen weekend werd voor het eerst een straathoc-
keytoernooi in de kooi aan de Vondellaan georganiseerd. 
Het is een leuk initiatief met potentie, maar op de eerste 
dag van de zomervakantie bleek niet echt goed gepland. 
Slechts 12 kinderen kwamen opdagen.

Het afgelopen weekend was 
Rosenqvist heer en meester 
op het Zandvoortse asfalt, 
waar het mannelijk testos-
teron vooral buiten de baan 
opliep. Veel hobbyfotografen 
hadden het druk met het 
vrouwelijk schoon. De hon-
gerige lenzen vonden enkele 
dames compleet met pumps 
en stiletto naaldhak voor een 
mooi zomers plaatje, alhoe-
wel de Masters niet om hoge 
hakken ging maar meer om 
de races. Dat het vrouwe-
lijk schoon haast verweven 
is met de autosport was 
tijdens de RTL GP Masters 
goed zichtbaar. Winnaar bij 
de Formule 3 Rosenqvist trok 
zich daar niets van aan. “Het 
was een extra race waarin ik 
vooral veel plezier wilde heb-
ben”, zo zei de winnaar na 
afloop. Zandvoorter Dennis 
van de Laar kwam niet in 
het stuk voor en eindigde 
als elfde.

FIA GT race 
Naast de Formule 3 kregen 
de ruim vijftienduizend toe-
schouwers een FIA GT race te 
zien. De schrik zat er bij en-
kele baancommissarissen in 
de Tarzanbocht goed in, toen 
bij het ingaan van de tweede 
ronde de Portugees Cesar 
Campanico zijn Audi R8 
kwijtraakte. Met een behoor-

ZSC maakte direct in de 
eerste inning gebruik van 
de sterke Zandvoortse slag-
ploeg. Tevens was de pitcher 
van Terrasvogels nog niet 
goed warm want die gooide 
in deze inning 2 keer 4 wijd. 
Ook haar veld maakte een 
paar fouten, waardoor er bij 
aanvang van de 2e inning al 
een 5-0 voorsprong voor onze 
plaatsgenoten op het formu-
lier stond. Ook in de 2e inning 
kon Zandvoort nog een punt 

Het is opgezet zoals het suc-
cesvolle straatvoetbaltoernooi 
in dezelfde kooi: 3 tegen 3 

lijke vaart klapte hij tegen de 
vangrail waarachter op dat 
moment een fotograaf zijn 
werk verrichtte. De onfor-
tuinlijke man moest, geluk-
kig bij kennis, door een am-
bulance worden afgevoerd. 

De race werd gewonnen 
door Maximilian Buhk en 
Alon Day in een Mercedes. 
De Monegask Stefano Ortelli 
en de Belg Laurens Vanthoor 
legden beslag op de tweede 
plaats, gevolgd door de 
Zweed Edward Sandström 
en de Duitser Frank Stippler. 
Nederlanders deden ook 
mee. Melroy Heemskerk wist 
samen met zijn teamgenoot 
Armaan Ebrahim uit India in 
de hoofdrace als negende te 
eindigen. Max Braams en 
Duncan Huisman reden in 
een Corvette maar slaagden 
er niet in om in de hoofdrace 
de finish te halen.

Demo donuts
De demonstratie met een 
AutoGP (een voormalige 
A1GP wagen) trok veel aan-
dacht. Tom Coronel, de win-
naar van de Masters van 
1997, had het enorm naar 
zijn zin. “Het is vooral het 
showelement. Ik maakte op 
vrijdag al enkele donuts en 
toen werden de mensen al 
gek. Ze liepen al gelijk rich-

scoren. Hierna stokte de sco-
ringsdrift van ZSC en kwa-
men de Santpoortse dames 
steeds dichterbij, met als ge-
volg dat het na de 4e inning 
6-5 stond. Een sterke pitcher 
Wilma Valkestijn echter had 
haar zenuwen volledig in de 
hand waardoor de toch ster-
ke slagploeg van Terrasvogels 
niet meer in staat was te sco-
ren. Valkestijn werd daarin 
goed gesteund door haar 
veld, met regelmatig mooie 

zonder keeper. De organisatie 
had speciale sticks en ballen 
meegenomen en dat was voor 

autosport softbal

straathockeyting de baan”, grijnsde hij. 
Over de Masters zelf zei 
Coronel: “Een titel is een titel 
en een Masters titel is er één 
van waarde.”

Overige klassen
In het bijprogramma waren 
de Formule Fords, de Dutch 
Super Single Seaters (voor-
malige BOSS-klasse), de 
Dutch Renault Clio Cup en 
de Formido Swift Cup te zien. 
Voor David Verzijlbergen van 
het Zandvoortse Certainty-
team verliep het weekend 
in mineur. In de eerste race 
schoot zijn Swift haast recht-
door de Mastersbocht in en 
reed de Suzuki letterlijk een 
stukje kort. Toch kon team-
baas Dillon Koster lachen, 
want hoewel de eerste race 
naar Jeffrey Rademaker ging, 
was Alain Mossinkoff van 
zijn team de winnaar van de 
tweede race. Bij de Clio’s ging 
de winst naar Marcel Dekker, 
gevolgd door Niels Langeveld 
die met een Certainty Clio 
tweede werd. In de tweede 
race was het Robert van 
de Berg die de winst naar 
zich toetrok. Bij de Formule 
Ford was het twee keer Bart 
van Os en één keer Max 
van Splunteren. Marijn van 
Kalmthout won de beide ra-
ces in de Dutch Super Single 
Seaters in zijn Benetton.

vangballen. 

Een fraaie overwinning die 
wellicht aan het einde van 
het seizoen heel waardevol 
zou kunnen zijn. ZSC staat 
nu op de derde plaats ach-
ter lijstaanvoerder OG-3 en 
tweede DSS-5. Het verschil 
met deze twee ploegen is 
slechts één punt waarbij de 
nummers 1 en 2 nog een wed-
strijd moeten inhalen. De da-
mes gaan nu de zomerstop 
in, de eerstkomende wed-
strijd wordt op 19 augustus 
gespeeld. Werpcijfers Wilma 
Valkestijn: 1x3 slag, 2x4 wijd, 
ze kreeg 8 honkslagen tegen 
en haar veld maakte 5 fouten. 

adverteerders

Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dorsman Assurantiën
Exprom
Greeven, Makelaardij o.g.
La Bonbonnière 
La Fontanella
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede

Administratiekantoor  
 K. Willemse
Amie Ouderenzorg 
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst  
 Jef & Henk Bluijs
BoHo Chic

Straathockey op de Vondellaan

Start van de F3 race | Foto: Chris Schotanus

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

Onel Window Dressings 
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pluspunt
Tand Prothese Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken  
 Glaszettersbedrijf
Wapen van Zandvoort
Zandvoorts Museum

de kinderen die aan het regu-
lier veldhockey meedoen wel 
even wennen. Maar uiteinde-
lijk werd er, onder de muzikale 
klanken van DJ Tijn Hittinger, 
met plezier gespeeld en is het 
in potentie voor herhaling 
vatbaar. “We gaan in ieder 
geval komend jaar weer hier 
naartoe om straathockey te 
spelen maar dan gaan we op 
een andere datum spelen. We 
hebben ons er een beetje op 
verkeken”, zei medeorganisa-
tor Jeroen Goezinne, die Isa 
Knotter bedankte voor haar 
medewerking. Na afloop kre-
gen de deelnemers van de 
eigenaar van de naastgele-
gen snackbar nog een lekkere 
snack aangeboden.
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Zie onze advertentie op de achterpagina 

3 7Nieuw Actueel Algemeen Sport
‘Gay Monday’
aan het strand
van Zandvoort

Unieke kans om
windmolenpark
te bezoeken

Ophalen van
grofvuil gaat
op de schop

Sportkamp
was weer een
geslaagde week

9e jaargang • week 29
18 juli 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

9 15

De GFT containers worden deze 
week weer schoongemaakt. 

Kijk op pagina 14 op welke dag 
dit in uw wijk gebeurt.

Gemeente Zandvoort

Het door Noord-Holland rondreizende theaterfestival Karavaan kende afgelopen 
weekend een zeer geslaagde start in Zandvoort. Een groot aantal artiesten nam deel 
hieraan en dat tot volle tevredenheid van het publiek en de organisatie. 

Vanaf aankomende vrijdag 19 juli tot en met zondag 
28 juli is het weer tijd voor de jaarlijkse kermis op het 
Badhuisplein. Het belooft weer een geweldig festijn 
te worden voor jong en oud met mooie attracties en 
veel vertier. 

Donderdagmiddag werd 
het geopend door de ge-
deputeerde van Kunst 
en Cultuur in de provin-
cie Noord-Holland, Elvira 
Sweet. Zij werd door de 
Zandvoortse wethouder 
voor Kunst en Cultuur, Gert 
Toonen, geïntroduceerd. In 
zijn speech meldde Toonen 

Sinds een paar jaar staat de 
kermis op het Badhuisplein, 
met een uitloop naar de 
boulevard, en dat geeft een 
duidelijke link met de be-
drijvigheid in het centrum. 
Velen steken ‘even’ de Burg. 
Engelbertsstraat aan de 
kop van de Kerkstraat over 
om van de kermis te ge-
nieten. Ook de badgasten 
die aan het einde van de 
dag tegen het strand ‘auf 
Wiedersehen’ zeggen, kun-
nen niet om een kermisbe-
zoekje heen. Gezelligheid 
alom dus.

dat dit de tweede keer is 
dat Karavaan Zandvoort 
aandoet en dat het volgend 
jaar de laatste keer zal zijn. 
Hij brak een lans voor onze 
badplaats en daagde de ge-
deputeerde uit om in haar 
openingsspeech te melden 
om vooral Zandvoort ook 
de jaren erna Karavaan te 

Op het kermisterrein wor-
den circa 30 attracties opge-
bouwd. Voor de oudere jeugd 
is er o.a. de Autoscooter, 
de Number One Trip en 
de Rupsbaan. Toppers zijn 
de Break Dance en Turbo 
Polyp. Voor de jongere ker-
misbezoekers staan o.a. de 
Draaimolen en de Mega 
Salto Trampoline opgesteld. 
Daarnaast zorgt een vol 
feestprogramma voor nog 
meer vertier. De kermis is da-
gelijks van 12.00 uur tot mid-
dernacht geopend, vrijdags 
en zaterdags tot 01.00 uur.

Groots theaterfestival Karavaan Tijd voor kermis!

Gezellig druk op het Badhuisplein

Badhuisplein
Festivalplein

‘Het zal er een stuk rustiger 
worden als het plein straks 
helemaal is volgebouwd.’

De Mannetjes

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

UITVERKOOP BIJ 
SEA OPTIEK!!!
Zonnebrillen 
van PRADA, 

BVLGARI en VERSACE 
nu 25% korting!
Graag tot ziens 
bij SEA OPTIEK!

gunnen. Maar dat deed 
Sweets niet, temeer omdat 
Karavaan met een thema 
werkt dat drie jaar geldt. 
Deze cyclus gaat over de 
kust, wat het volgende the-
ma wordt moet nog bekend 
gemaakt worden. 

Het programma was der-
mate groot dat als je alles 
wilde zien, domweg de tijd 
daarvoor ontbrak. Unieke 
theatervoorstellingen waren 

een sprankelend harpduo speelt 
Sketches of Spain & French Impressions

Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 14.30 uur) - Toegang € 5,00

www.classicconcerts.nl

zondag 21 juli 2013

Dirk Zandvoort

Burg. Engelbertsstraat 21
bij €15,- aan

boodschappen

1e UUR 
GRATIS
parkeren
alléén op ons parkeerterrein

Vanaf nú

erin opgenomen. Ook was 
in Zandvoort de première 
van ‘Adem van een dorp 
aan de kust’, waar elders in 
deze krant een recensie van 
Ramona Jonkhout is gepu-
bliceerd. 

Afgelopen zaterdag en zon-
dag was het ongekend druk 
op het Badhuisplein, het 
centrale plein voor de or-
ganisatie. Er was van alles 
te beleven: van live muziek 
tot straattheater en van een 
restaurant met de dagscho-
tel tot een geluidsspel voor 
zowel kinderen als volwas-
senen. 

Kortom een geweldige 
Karavaan die zondag helaas 
na 4 dagen alweer tot een 
einde kwam. Maar, zoals ge-
meld, volgend jaar komt het 
theaterfestival nog één keer 
naar Zandvoort.
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zondag 6 oktober

Voorverkoop gestart!
Bel voor reserveringen 
023 - 57 157 07 

dolf Jansen Miss Molly & Me 
   rayan Panday Pieter derks 
      PiePschuiM eMilio guzMan

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

juli

waterstanden

18
19
20
21
22
23
24
25

Voor het verzorgen van uw uitvaart  
in Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend informatiegesprek mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67 - 2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278

Omdat wij u begrijpen

in memoriam

19-07-2000                                        19-07-2013

Ellie Bluijs
Lieve mam,
Kon ik je nog maar even bij me hebben

 Jeannette

Lieve oma,
Dag na dag,
Nog elke dag mis ik je, 
Voor altijd in mijn hart!
Liefs Marielle

Het blijft een gemis!
Liefs Marco

Het gemis om t te hebben moeten missen, mijn 
schoonmoeder! 
Xx Rina xx

Een lieve dikke zoen van ons!
Je zusje Ada, Joop, en Henk.....

-
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1 5 . 1 9
16.06

-
-
-
-
-
-

1 7. 3 7
18.20

Spotlight

Maaike is 
17 juli 2013

18 jaar 
geworden.

Van harte 
gefeliciteerd!
Papa, Mama, 
Marloes, Mike & Odie

burgerlijke stand
7 juli - 13 juli 2013

Geboren:
Fleur Elise Cindy, dochter van Teunisse, Raymond Patrick en: 
van der Veld, Bianca

Ondertrouwd:
Bosman, Willem Jan en: Bol, Linda

Overleden:
Bos, Elsa Amalia, geb. 1932
Pool, geb. Smit, Aaltje Hermina, geb. 1930
van Gelswijck, geb. van Grieken, Elisabeth Margaretha Maria, 
 geb. 1946
Brouwer, geb. van der Heide, Johanna Louise, geb. 1928
Dijkema, geb. van Hartingsveldt, Elisabeth Catharina, 
 geb. 1960
Ancum Plas, Maarten Jeroen, geb. 1949
Brugman, Ferdinand Johannes, geb. 1935
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column

…heb ik altijd trouw mijn co-
lumns geschreven. Als ik op 
vakantie ga zorg ik dat er een 
voorraadje aanwezig is. Maar 
soms zit het tegen en hebt 
u vorige keer mijn column 
gemist. Of mogelijk dacht u 
‘gelukkig even niet dat ge-
zeur van Nel!’. Ook dat zou zo 
maar eens kunnen. De reden 
van mijn ontrouw was zeer 
onvoorzien.

Na 3 weken heerlijk vakantie 
bij ons vertrouwde adresje op 
Kreta ging het de laatste paar 
dagen fout. Na het eten van 
gefrituurde garnaaltjes voel-
de ik me een paar uur later 
niet lekker. De garnalen kwa-
men weer snel eruit en ook 
de volgende dag de spaghetti. 
Ach een voedselvergiftiging, 
dacht ik, dat kan iedereen 
gebeuren. Dus niet! Na nog 
een dag ziek zijn ging ik met 
Hans en onze Griekse gast-
vrouw naar de huisarts. Een 
kordate tante die in Duitsland 
haar studie had gedaan. Haar 
perfecte diagnose heeft mijn 
leven gered. Zij stuurde mij 
met spoed naar een privézie-
kenhuis waar ik direct allerlei 
onderzoeken kreeg. Het bleek 
mijn galblaas te zijn die mijn 
lichaam indirect aan het ver-
giftigen was. In de avond ging 
het verkeerd en werd ik direct 
naar intensive care gebracht. 
Na 5 dagen mocht ik eindelijk 
terug naar een eigen kamer-
tje. In totaal heb ik 10 dagen 
in het ziekenhuis gelegen. Een 
zeer bijzondere ervaring want 
omdat de verpleging iets 
Engels sprak en mijn Grieks 
minimaal is, was er vaak een 
communicatie storing. Met 
als gevolg komische taferelen.

Na een paar heerlijke dagen 
bij ons vakantieadres was ik 
weer blij om in mijn eigen bed 
te slapen. Terug bij familie en 
vrienden. Als souvenir heb ik 
een bacterie meegenomen  
en mag ik dus nog niet 
naar het ziekenhuis. 
Maar de zon schijnt en 
het leven is (weer) mooi, 
wat wil ik nog meer? 
Kalimera. N

el
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Volgens mij…

t/m 26 juli Rekreade - Locaties in centrum en in Nieuw Noord

19-28 Kermis - Badhuisplein en boulevard

20 Flower Power Party/Ibiza Style - Strandpaviljoen 
 Beachclub Tien, 19.00-00.00 uur

21 Classic Concerts - Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

21 Zandvoort Alive - Strandpaviljoen 14 en 15, 
 16.00-00.00 uur

28 Amsterdam Beach festival - Diverse festiviteiten, 
 waaronder live muziekfestival centrum
Iedere donderdag:
 Biologische markt - Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur

Iedere vrijdag:
 Creamarkt Center Parcs - Market Dome 
 Center Parcs, 18.00-22.00 uur
 Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda? 
 Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

^ JULI _ JULI a 

Evenementenagenda

kunst in de kerk

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
18 juli t/m 24 juli

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 (3D/NL)
DAGELIJKS om 12.30 u. 

MONSTERS UNIVERSITY (3D/NL)
DAGELIJKS om 14.30 u. 

MONSTERS UNIVERSITY (3D/NL)
DAGELIJKS om 16.30 u.

STAR TREK INTO DARKNESS (3D)
DAGELIJKS om 19.00 u.

THE HANGOVER PART III
DAGELIJKS om 21.30 u.

FILMCLUB:
ZOMERSTOP TOT 4 SEPT.

VERWACHT:
DE SMURFEN (3D/NL) NED. PREMIERE 31 JULI
THE LONE RANGER met Johnny Depp 15 AUGUSTUS

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Live-uitzending van Pinq Radio vanaf het terras

Meta Molenaar en Menno Hoezee, geflankeerd door Timo Greeven, 
notaris Swart en Martje van der Klauw van ABN Amro

‘Zandvoort aan Gay’

Succesvolle woningruil begeleid door 
Greeven Makelaardij

Dat was de titel die collega Mick Boskamp boven zijn column in de editie van vorige week 
plaatste. In die column constateerde hij dat er tegenwoordig geen echte gay-scene in 
Zandvoort meer bestaat terwijl er in het verleden een klein dozijn gelegenheden voor 
gays in onze woonplaats was.

Tijdens het eerste gesprek met makelaar Timo Greeven ga-
ven woningverkopers Menno Hoezee en Meta Molenaar 
aan graag naar een nieuwbouw appartement te willen ver-
huizen. Het probleem was dat dan wel eerst de eigen wo-
ning aan de Dr. C.A. Gerkestraat verkocht diende te worden. 

Nieuw leven blazen in de 
Zandvoortse homo-scene 
was zeker geen ‘wish-
full thinking’ van hem, hij 
was juist heel goed op de 
hoogte. Want net een week 
eerder was strandpaviljoen 
Bruxelles aan zee, in de apart 
op het terrein staande club 
Wijnbar aan zee, ‘Sea you 
Gay Monday’ gestart. Een 
ontmoetingsplaats voor de 
homoseksuele dames en he-
ren, die daar iedere maandag 
bijeen kunnen komen. 

Tijdens de NVM Open 
Huizen Route kwamen er 
geïnteresseerde kijkers voor 

Organisator Barend Have-
naar uit Barendrecht wil 
met deze club weer wer-
ken aan een Zandvoortse 
gay-scene. “De regenboog 
vlag gaat vanaf nu iedere 
maandag ’s ochtend vroeg 
in top en wordt ’s avonds 
pas laat weer gestreken. 
De hele dag kan men hier 
genieten van zon, strand, 
zee, goede wijn en lekker 
eten”, vertelt hij enthousi-
ast. Ook is er de hele dag 
live-uitzending van het 

deze woning. Maar ook voor 
deze potentiële kopers was 
het: “Wij moeten toch echt 

streaming radiostation 
Pinq Radio, dat, en dat is 
wel uniek, alleen maar mu-
ziek draait die op de ouder-
wetse vinyl Lp’s staat. Pink 
Radio is alleen via internet 
te beluisteren. 

Dat het concept nu al aan-
slaat was te merken aan de 
hoeveelheid gasten die van 
het mooie weer genoten. 
Opnieuw een prima initiatief 
dat Zandvoort ‘in den lande’ 
op de kaart zet!

eerst onze eigen woning 
verkopen voordat we een 
andere woning gaan aan-
kopen”. Tijdens het gesprek 
wat volgde bleken deze kan-
didaten in een fraaie nieuw-
bouw maisonnette in Park 
Duijnwijk te wonen en werd 
door Greeven Makelaardij 
de oplossing gevonden. Het 
idee van een woningruil 
werd geboren en inmiddels 
heeft vorige week vrijdag bij 
notariskantoor Van der valk 
& Swart de feestelijke over-
dracht van beide woningen 
plaatsgevonden. “Ook in de 
huidige markt zijn er met de 
nodige creativiteit en inzet 
voldoende verkoopkansen, 
zo blijkt maar weer”, aldus 
Timo Greeven.
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Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

DJ Edwin van der Wouden
de beste muziek uit de 

jaren 60 & 70!
Gratis entree 16.00 uur tot 23.45 uur

Dress to impress of blijf jezelf :-)
BBQ v.a. 17.00 uur 

Zaterdag 20 juli

Flower Power 
Beach Party
In memory of all 

we have lost

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

CHECK NU UW 
CARAVANBANDEN
Wist u dat u bij Van der Veld ook terecht

kunt voor caravanbanden?
Ga veilig op pad en laat uw banden nu 

gratis checken! 

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Bel nu voor een afspraak…

Voltastraat 34 - 2041 CK Zandvoort 
 023 - 573 09 62

Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL
Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL

Groot assortiment
zomerplanten 

en vaste planten

Van stolbergweg 1 - tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens

10% korting op de actietarieven...!

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen
- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar
- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar

 Daghap:
Pasta Bolognaise

met Parmezaanse kaas en een frisse salade

!! € 7,50 !!

Tel. 023 - 57 175 80
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 

Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding 

vrijdag en zaterdag:
Ons heerlijke aardbeien vlaaitje met 

Hollandse aardbeien en slagroom
van € 2,45 voor € 2,20

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

dagdeel kost slechts € 1, 
Santekraampie kost € 3. 
Elders in deze krant vindt u 
het programma voor week 
2, zie ook www.rekreade-
zandvoort.nl.

Fietsprobleem
Veel vrijwilligers die bij de 
Rekreade helpen komen 
van buiten Zandvoort, 
waardoor er een te kort 
aan fietsen ontstond. 
Gelukkig was Mark Rasch 
van Versteege Wielersport 
in de Haltestraat zo vrien-
delijk om een zestal fietsen 
ter beschikking te stellen 
waardoor het probleem tot 
het verleden behoorde. 

Ben Saunders op
Amsterdam 
Beach Festival 

Zoals vorige week al ge-
meld is 2013 hét jubel-
jaar van Amsterdam. 
Op 28 juli wordt dit in 
Zandvoort gevierd met 
het Amsterdam Beach 
Festival. Terwijl in het cen-
trum diverse live optredens 
met Amsterdams karak-
ter plaatsvinden, kunnen 
bezoekers op het strand 
een masterclass volgen 
van Olympisch kampioen 
Dorian van Rijsselberghe. 
Het hoogtepunt van de 
feestdag, die mede tot 
stand komt door Holland 
Casino Zandvoort, is de Sky 
Radio Summer Sing-A-Long 
tussen strandpaviljoens 
De Haven van Zandvoort 
en Beachclub Tien met o.a. 
Ben Saunders. Het evene-
ment wordt om 22.30 uur 
afgesloten met vuurwerk 
op het strand ter hoogte 
van het Badhuisplein. 

Verkiezing 
Schoonste strand

Tot 14 augustus kunnen alle 
Nederlanders stemmen om 
hun favoriete strand in de 
Schoonste Stranden Top 10 
van Supporter van Schoon 
te krijgen. Onder de per-
sonen die via www.sup-
portervanschoon.nl op de 
uiteindelijke nummer één 
stemmen wordt een bar-
becue voor tien personen 
op hun favoriete strand ver-
loot. Uiteraard is Zandvoort 
aan Zee een van de 50 bad-
plaatsen waaruit kan wor-
den gekozen. Op maandag 
24 augustus wordt de top 
10 bekendgemaakt. De 
nummer 1 wordt uiteraard 
extra in het zonnetje gezet 
en krijgt bovendien een jaar 
lang de wisselbokaal in de 
vorm van een metershoog 
zandkasteel op zijn strand. 

Etage er bovenop

Het ‘oude’ EMM/De Key 
gebouw aan de Thomson-
straat, dat omgebouwd 
wordt naar een gezond-
heidscentrum met allerlei 
disciplines, krijgt er een 
etage bovenop. Afgelopen 
week is de aanleg daarvan 
van start gegaan. Op deze 
foto van Jan van Bavelgem 
kunt u goed zien hoe het 
een en ander uit zal gaan 
pakken.

Per 1 oktober wijzigt de huidige ophaalregeling voor grofvuil. 
Vanaf dan kunt u zelf bepalen of u het grofvuil wegbrengt 
naar de milieustraat in Haarlem of Heemstede of laat opha-
len. Waar u ook voor kiest: het draagt bij aan hergebruik van 
grondstoffen dus goed voor het milieu, service aan de inwo-
ners, terugdringen van kosten en voorkomen van zwerfvuil op 
straat. Binnenkort wordt u per brief hierover geïnformeerd.

Grofvuil brengen of laten halen, u kunt het altijd zelf bepalen!
Samen houden we Zandvoort Schoon!?

ZANDVOORT SCHOON!? 
haalt de bezem door grofvuil

Kamelen op het strand

Om een van hun producten 
te promoten, heeft Sabra 
Mezze, een fabrikant van 
onder andere houmous 
(een rijke romige dip van 
verse kekkererwten, ge-
roosterde sesamzaadjes 
en traditionele kruiden), 
afgelopen zondag een ka-
ravaan van vijf kamelen 
een tocht over het strand 
laten maken. Zeker een 
niet alledaags gezicht. Bij 
Rapa Nui, de laatste noor-
delijke strandpaviljoen 
van Zandvoort, stond een 
bedoeïenentent al op ze 
te wachten. Daar werd de 
houmous aan de gasten 
aangeboden.

Rekreade weer van start
Afgelopen zondag is de 
Rekreade weer van start 
gegaan. De 43e editie van 
dit kinderfeest begon zoals 
te doen gebruikelijk met 
een poppenkast voorstel-
ling en volksdansen op het 
plein in winkelcentrum 
Nieuw Noord en op het 
Raadhuisplein. Twee weken 
lang zullen vrijwilligers de 
kinderen tussen 4 tot en met 
12 jaar vermaken met aller-
lei spelletjes en leuke, span-
nende en stoere activiteiten. 
De twee weken zijn niet het-
zelfde. De vrijwilligers van 
de beide ploegen hebben 
diverse activiteiten ontwik-
keld die zelfs tussen de beide 
locaties (centrum en noord) 
verschillen. Er zijn echter ook 
gemeenschappelijke activi-
teiten en uiteraard wordt na 
de tweede week het afslui-
tende feest Santekraampie 
gezamenlijk gevierd. Ieder 

Gemeente Zandvoort

‘Eén met de straat’ gaf een gelukkig gevoel

Karavaan brengt de straat tot leven
Karavaan is een reizend theaterfestival dat deze zomer een 
aantal Noord-Hollandse badplaatsen bezoekt. Afgelopen 
weekend was Karavaan hier in Zandvoort gestrand. Alle 
voorstellingen hebben uiteraard te maken met de zee, het 
strand en de beleving van de badplaats. De interactieve 
voorstelling ‘Adem van een dorp aan zee’ was werkelijk 
een verrassende ervaring. De voorstelling vond plaats in  
diverse straten en steegjes in Zandvoort.

door Ramona Jonkhout

Met een achttal bezoe-
kers lopen we richting een 
leegstaand gebouw naast 
Holland Casino Zandvoort. 
Daar werd ons in het kort 
uitgelegd wat de bedoeling 
was en kreeg iedereen een 
koptelefoon. Daarna liepen 
naar een andere ruimte. De 
voorstelling was begonnen. 
Kijkend naar de zee moesten 
wij een boodschap schrijven 
aan een anonieme ontvan-

ger. Dit briefje zou later weer 
van pas komen. 

Met onze koptelefoon met 
muziek, geluiden en verha-
len op de achtergrond, wer-
den we door onze gids naar 
de volgende locatie geleid. Zij 
droeg een grote microfoon 
waardoor de geluiden van 
de straat samen kwamen 
met de geluiden van de kop-
telefoon. Je wist bijvoorbeeld 
niet of er daadwerkelijk een 
dame met hoge hakken 

langs liep of dat het opge-
nomen was. Je ging daar-
door alles wat je zag heel 
anders ervaren. Alsof alles 
op de straat bij het schouw-
spel hoorde. Door kleine, voor 
mij onbekende steegjes lie-
pen we van het ene kijkspel 
naar het andere. We kregen 
de opdracht om voorwerpen 
te verzamelen of woorden op 
te schrijven waar vervolgens 
de acteur een gedicht mee 
ging maken. Op een gege-
ven moment kwamen we 
bij een bosje waar briefjes 
in hingen. We moesten onze 
eigen geschreven briefje om-
ruilen voor een ander briefje. 
Ik ruilde mijn briefje om met 
eentje waarop stond: “Mag ik 
je een hand geven?” Hmm… 
maar wie zou ik dan een 
hand moeten geven? Na nog 
een aantal verrassende tafe-
relen eindigden we midden 
op straat, liggend en kijkend 
naar de lucht. Opeens waren 
wij de straat geworden en de 
straat werd ons. Net op het 
moment dat ik me realiseer-
de dat ik mij intens gelukkig 
voelde, was de voorstelling 
helaas afgelopen. Het was 
een heel aparte en gewel-
dige ervaring. 

Getuigen gezocht van mishandeling
Twee 18-jarige Zandvoortse jongens zijn vorige week donderdag, rond 19.30 uur, ernstig 
mishandeld. Een getuige had gezien dat twee mannen door een groep in elkaar geslagen 
waren. De politie trof de twee mannen, die onder het bloed zaten, aan op de Bilderdijkstraat. 
Ze waren beiden behoorlijk gewond aan hun gezicht, een had een afgebroken tand. Ze 
verklaarden op het Gasthuisplein te zijn mishandeld. De politie heeft camerabeelden veilig 
gesteld en doet onderzoek. Getuigen, die nog niet met de politie hebben gesproken, en 
de mishandeling gezien hebben worden verzocht contact op te nemen (0900-8844) of 
anoniem: 0800-7000.

politiebericht
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Naar Prinses Amalia windpark met Eneco? Wellness in Center Parcs Zandvoort aan zee

Opening zomerexpo in de Agathakerk

Bodega-tapasbar-restaurant Flamingo

Energiegigant Eneco stelt 10 kaarten ter beschikking voor 
Zandvoorters die mee willen met een minicruise naar het 
Prinses Amalia windpark op zee, voor de kust van Wijk aan 
Zee. Dat park ligt op exact dezelfde afstand van de kust 
als het door Eneco nog te bouwen windmolenpark Luch-
terduinen voor de kust van Zandvoort en Noordwijk.

Het ‘Bootje varen’ in de vijverhut-vijver, het mini golf 
toernooi, de verhuurder van Segways; het is duidelijk dat  
Center Parcs de Zandvoortse inwoners en ondernemers 
veel wil betrekken bij de vele activiteiten in het vakantie-
park. Nadine Schoonebeek van Ixchel Wellnesspraktijk 
heeft vorig jaar als een van de eersten al contact gezocht 
met Center Parcs om na te gaan wat ze samen kunnen 
doen om het aanbod voor de gasten verder te verhogen.

Onder veel belangstelling werd op zaterdag 6 juli de zo-
merexpositie in de Agatha kerk aan de Grote Krocht ge-
opend. Niet alleen de kunstenaars en het kunstcomité 
waren aanwezig maar ook geïnteresseerden kwamen de 
expositie bekijken. 

Vorige week is bodega-tapasbar-restaurant Flamingo aan 
de boulevard Paulus Loot officieel geopend. Een mooi res-
taurant met een schitterend gelegen terras dat de toets 
der kritiek gemakkelijk kan doorstaan.

U vaart langs het Prinses 
Amaliawindpark en krijgt 
van alles te horen over dit 
indrukwekkende project. 

Per half juli kunnen deze 
nu gebruik maken van li-
chaamsmassages. Nadine: 
“In eerste instantie is geko-
zen voor het aanbieden van 
massages, maar de bedoe-
ling is om dit later uit te 
breiden met schoonheids-
behandelingen, manicure 
en pedicure: kortom alles 
om de gast te verwennen 

door Nel Kerkman

Het thema, dat ieder jaar ge-
kozen wordt door de Lokale 
Raad van Kerken, was deze 
keer ‘hemel, zee en aarde’. 
Het was ook dit keer een 
inspiratiebron voor menige 
kunstenaar. Met toegevoeg-
de tekst geven zij de motiva-
tie aan van hun kunstuiting. 
Meestal is het een herinne-
ring aan een bijzondere plek, 
een persoon of een beleving 
die de aanstoot gaf tot een 
creatie. Jan Wassenaar ver-
welkomde alle aanwezigen 

Het is een mooie zaak ge-
worden met een ruime in-
deling voor diverse gelegen-
heden. Zo is er een gedeelte 
dat ter beschikking staat van 
de gasten die à la carte wil-
len dineren dan wel lunchen. 
Mooi opgedekte tafels met 

Ondertussen geniet u van 
live muziek en een uitge-
breid lunchbuffet. Op die 
manier wil Eneco aan be-

en te laten ontspannen.” 

Er wordt momenteel ge-
keken naar een geschikte 
ruimte binnen het complex, 
maar tot dat gerealiseerd is 
neemt Nadine haar demon-
tabele massagebank mee 
naar de cottages. Hoewel 
alle reserveringen en beta-
lingen via de receptie lopen, 

namens de Lokale Raad van 
Kerken en het koor Voor 
Anker sloot met een tweetal 
liederen het officiele gedeel-
te af. Daarna was er gelegen-
heid om de kunstwerken te 
bezichtigen en nog na te 
babbelen over de expositie. 

Grote verscheidenheid
De combinatie van bekende 
en aankomende kunstenaars 
geven deze tentoonstelling 
altijd een bijzondere charme 
en ook de diversiteit van de 
ingebrachte kunstobjecten is 
steeds weer verrassend. De 

linnen servetten en een bij-
passend glasservies staan 
te pronken voor de gast. Het 
middengedeelte is bestemd 
voor de gast die tapas wil 
gaan eten, want vanaf 17.00 
uur staat daar een prachtig 
tapasbuffet voor u klaar. Het 

langstellenden laten zien 
hoe zo een windmolenpark 
er van heel dichtbij uitziet en 
hoe zoiets nou werkt. 

De minicruise zal op 1 sep-
tember aanstaande plaats-
vinden. Het enige wat u 
hoeft te doen om in aanmer-
king te komen voor een gra-
tis ticket, is een e-mail stu-
ren naar windmolenpark@
zandvoortsecourant.nl. De 
e-mail dient vóór maandag 
22 juli bij de krant binnen te 
zijn en moet uw naam, adres 
en telefoonnummer bevat-
ten. Uit de e-mails worden 
de tien winnaars getrokken. 
De namen van de winnaars 
worden in de editie van de 
Zandvoortse Courant op 25 
juli gepubliceerd. Let op, u 
dient in het bezit te zijn van 
een geldig reisdocument 
want het schip gaat naar 
internationale wateren. 

is het Nadine’s eigen ‘toko’. 
De behandelingen kunnen 
zeven dagen per week van 
10.00 tot 22.00 uur plaats-
vinden en dat betekent dat 
ze inmiddels ook al een col-
lega masseur heeft aange-
trokken. De verwachting is 
dat, als de aparte ruimte is 
gerealiseerd, 4-5 masseurs 
(m/v) bij haar als ZZP-er aan 
de slag kunnen.

Leisure manager Dennis 
Barends is al 12 jaar werk-
zaam bij Center Parcs en 
zelfs in zijn schooltijd was 
hij daar al actief in het 
zwembad. De Zandvoorter 
is heel blij met de actie 
van Schoonebeek. “Er was  
meteen een klik tussen 
ons. Wij zijn een heel infor-
meel park met in het hoog-
seizoen een bezetting van 
2.500 gasten, die wij graag 
een fijne vakantie bezorgen. 
Wellnessbehandelingen 
creëren een toegevoegde 
waarde aan het aanbod en 
wij hopen op korte termijn 
tot nog meer samenwer-
king tussen Center Parcs en 
Zandvoortse ondernemers 
te komen”, geeft hij met  
voldoening aan.

een doet niet voor de ander 
onder en de kwaliteit van de 
kunst is zeer groot. Er zijn 
acryldoeken, gedichten, fo-
tocollages, een schitterend 
patchwork wandkleed en 
een glas in lood object ten-
toongesteld; allemaal met 
als uitgangspunt het geko-
zen thema. De technische 
werkgroep van de Agatha 
kerk en de speciale kunst-
commissie hebben hard ge-
werkt om alle kunstwerken 
van de kunstenaars harmo-
nieus bij elkaar te zetten. 
Dit keer wordt niet alleen 
de rechter zijgang benut 
maar ook in de andere zij-
gang hangen kunstuitingen. 
Beslist de moeite van een be-
zoekje waard.

Tot 7 september staan de 
kerkdeuren elke zaterdag-
middag van 14.00 tot 17.00 
uur gastvrij open, tevens is 
er de mogelijkheid om op de 
zondagochtenden de ten-
toonstelling na de kerkdienst 
tot ongeveer 12.30 uur te 
bezichtigen. De aanwezige 
gastvrouw of -heer kan u op 
verzoek meer vertellen over 
de kunstwerken. 

derde gedeelte is ingericht 
als grand café en daar is het 
genieten van alles dat uit de 
Spaanse traditie voort komt, 
zowel op gebied van eten als 
van drinken.

Flamingo wil de Spaanse 
sfeer naar Zandvoort halen 
en dat is met dit bedrijf goed 
gelukt. Goede spijs en goede 
wijnen, allemaal op Spaanse 
leest geschoeid, zullen de 
tongen strelen.

Flamingo is geopend vanaf 
07.00 uur voor een uitge-
breid ontbijt, en de keuken 
gaat pas om 00.00 uur dicht 
zodat u, na uw strandbezoek, 
lekker lang kunt tafelen. 
Flamingo is gelegen aan de 
boulevard Paulus Loot 19. 
Voor meer informatie of re-
serveringen belt u met 06-
50900223. Comida sabrosa!

Amalia windmolenpark | Foto: Irma de Jong-van Middelkoop

Nadine Schoonebeek gaat de gasten van Center Parcs masseren

Deelnemers aan de expositie in de Agatha kerk | Foto: Ton Timmermans

Flamingo is drie in één



Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei Fris en FruitigFris en FruitigFris en Fruitig

WijnenWijnenWijnen

Fris en FruitigFris en FruitigFris en Fruitig

orangina 
frisdrank
1,5 liter 

ijsthee 
citroen
1,5 liter 

cola
1,5 liter 

sinas
Blik 33 cl

1,5 liter 
elders 1,65

 99

1,5 liter 
elders 0,49

 37
elders 0,25

 17

1,5 liter 1,5 liter 

elders 0,69

 45

alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken goedkoper!!!goedkoper!!!goedkoper!!!

shot- of 
borrelglaasje
op = op

plastic 
bierglazen
12 x 25 cl

elders 0,89

 50
elders 1,19

 89

mineraal 
water

1,5 liter

Sterke drankSterke drankSterke drank

elders 0,39

 29
elders 0,39

29

Geniet, maar drink met mate.

waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?
zandvoort Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
haarlem Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 22 juli 2013, zolang de voorraad strekt. 

WWW.dIrCKIII.nl

napoleon
brandy 
vsop
70 cl 

oblomov 
vodka
70 cl 

de zeven granen 
hollandse 
graanjenever
Hele liter 

zonneklaar 
vieux
Hele liter 
35% Alc.

normaal 9,49

 8.99
vergelIjKbare 

prIjs 12,79

 9.99

ballantine's
Hele liter
ballantine's
Hele liter

elders 22,39

 15.99

napoleon
brandy
vsop
70 cl 

oblomov 
vodka
70 cl 

ballantine's

vergelIjKbare 
prIjs 9,79

 8.99

70 cl 70 cl 

elders 11,49

 8.99

WijnenWijnenWijnen
baron 
d'arignac
Wit, rosé of rood

riesling
laugel

mateus rosé

beaujolais 
cave de bel air
Beste koop 
 volgens vakblad 
   "Perswijn"elders 7,39

 4.99

augelaugel

elders 7,79

 5.99

   "Perswijn"   "Perswijn"

elders 5,99

 3.99
elders 3,59

 2.99

torres rosé
ook rood of wit

   3 voor

10.-
elders 18,27

   3 voor

10.-10.-10.
elders 18,27

Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei
corona bier
35,5 cl 
 
Heerlijk Mexicaans 
zomerbiertje. 
Bij uitstek hét biertje 
voor bij de BBQ!

flesopener
In 3 verschillende 
kleuren
op = op

 50

elders 1,66

 1.25
elders 1,99

 99

best bier
Blik 50 cl
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Wijze van grof huisvuil ophalen gaat op de schop

OOK Zandvoort zoekt vrijwilligers

Vanaf 1 oktober gaat er een heel ander systeem in werking voor het ophalen van grof 
huisvuil. Het grof huisvuil zal dan alleen nog op oproep opgehaald worden. Er is ook mo-
gelijkheid om uw grof huisvuil bij een Milieustraat aan te bieden. Daarvoor moet u echter 
naar Haarlem of Heemstede. Beide manieren van handelen zijn overigens geheel gratis.

Vrijwilligerswerk is niet alleen voor ouderen, maar ook  
jongeren kunnen hun bijdrage leveren. Het zou ze wel eens 
mee kunnen helpen aan het vinden van een baan. Als je op 
je CV kunt noteren dat je vrijwilligerswerk doet, betekent 
het dat je werkervaring hebt. Ook geeft het aan, dat je  
sociaal actief bent. 

U kunt via het telefoon-
nummer 023-5740200 mel-
den dat u grof huisvuil wilt 
aanbieden. Daarna wordt er 
een afspraak gemaakt voor 
een datum en een tijdstip 
waarop uw grof huisvuil 
wordt opgehaald. Deze ma-
nier van werken levert een 
groot aantal voordelen op 
waaronder de gescheiden 
afvalstromen en het halen 
van de milieueisen. 

“Zandvoort is een van de laat-
ste gemeenten in Nederland 
die dit systeem doorvoert. 
Het is van groot belang dat 
we de diverse soorten grof 
huisvuil gescheiden aanle-
veren voor vernietiging of 
voor recycling”, zegt Peter 
den Boer, hoofd Reiniging 
en Groen van de gemeente 
Zandvoort. Volgens verant-
woordelijk wethouder Andor 
Sandbergen heeft het in 

OOK Zandvoort, Pluspunt 
aan de Flemingstraat 55, is 
een organisatie die zich veel 
bezig houdt met vrijwilli-
gers en vrijwilligerswerk. 

Zandvoort nogal wat voeten 
in de aarde gehad voordat  
de gemeenteraad hiermee 
akkoord ging.

“We zijn er bijna anderhalf 
jaar mee bezig geweest na-
dat de raad akkoord ging. 
Dat komt omdat Zandvoort 
een cultuur kende van ‘we 
brengen het wel even naar 
het vuillaadstation’. Iedereen 
kon daar gratis zijn grof huis-
vuil, en andere zaken die ei-
genlijk streng verboden zijn, 
gratis kwijt. Met dit systeem 
voorkomen we een aantal 
zaken als de rommel die bij-
voorbeeld de zogenoemde 
‘morgensterren’ achter lie-
ten en het illegaal aanbie-
den van chemische stoffen 
als verf, maar ook bouwafval, 
karton en papier. Daar zijn 
andere wegen voor. En ook 
niet geheel onbelangrijk: we 
voldoen aan de milieudoel-

Zij zoeken regelmatig naar 
mensen van alle leeftijden, 
die hand- en spandiensten 
kunnen en willen verlenen. 
Wat wordt er zoal gedaan? 

stelling voor het gescheiden 
aanleveren en hergebruik”, 
zegt de ‘groenwethouder’. 
Bouwafval en puin kunt u 
niet op laten halen, dat zult u 
zelf bij de milieustraten aan 
moeten leveren.

Het systeem dat nu in wer-
king gaat treden zorgt voor 
de scheiding. U wordt ge-
vraagd naar de samenstel-
ling van uw grof huisvuil 
waarna er een plan wordt ge-
maakt om het gescheiden op 
te halen. Als u het naar een 
van de twee Milieustraten 
brengt, moet u het ook op 
gescheiden plaatsen aanbie-
den. Dan is alles gratis, ook 
het aanleveren van bouwaf-
val en puin. Bent u niet van 
plan het ter plaatse te sor-
teren  dan kan dat ook, maar 
dan gaat u er wel voor be-
talen. Zandvoorters kunnen 
per jaar per adres maar liefst 

Waar is behoefte aan? 
Bijvoorbeeld mensen met de 
auto rijden naar ziekenhuis 
of een huisarts, boodschap-
pen doen voor of samen met 
een cliënt, wandelen met 
een cliënt eventueel in een 
rolstoel, klusjes in en om het 
huis, tuinieren, chauffeur op 
de belbus en nog een aan-
tal dingen. Er wordt dus een 
breed scala aan vrijwilligers-
werk geboden. Dit hoeft he-

Foto uit 1980 van het vuillaadstation bovenaan de Van Lennepweg

lemaal niet op vaste basis. 
In overleg wordt gewoon de 
tijd die u wilt besteden of 
beschikbaar bent, vastge-
steld. Eén of meerdere uur-
tjes per week of per 14 da-
gen? Het kan allemaal. Hebt 
u belangstelling? Neem dan 
contact op met mw. Borstel 
van Pluspunt, of één van  
de andere medewerkers. Zij 
zijn te bereiken via telefoon-
nummer 023-5740330.

3 m3 gratis aanbieden en dat 
gerekend over beide locaties; 
dat is een behoorlijke berg 
afval die door weinigen ge-
haald zal worden. Grof kar-
ton en chemisch afval kunt u 
straks wel nog steeds bij de 
gemeentelijke remise aan 
de Kamerlingh Onnesstraat 
aanleveren. 

Toch moet er ergens een in-
stantie zijn die dit gaat be-
talen want voor niets gaat 
de zon op natuurlijk. De ge-
meente Zandvoort heeft na 
overleg met de gemeenten 
Haarlem en Heemstede be-
sloten om de kosten op zich 
te nemen, behalve als u het 
dermate aanbiedt (onge-
scheiden), dat er extra kosten 
ontstaan. 

U kunt op werkdagen bel-
len om het grof huisvuil op 
te laten halen en u kunt op 
maandag tot en met zater-
dag uw grof huisvuil aanbie-
den bij de milieustraten.

Adressen van de 
milieustraten:

Milieustraat De Meerlanden
Cruquiusweg 47 Heemstede
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 
08.00 uur tot 16.30 uur
Zaterdag: 
09.00 tot 16.00 uur

Milieustraat Spaarnelanden
Oudeweg 93 Haarlem
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag:
08.00 uur tot 15.30 uur
Dinsdag:
08.00 uur tot 20.00 uur

Weer

Temperatuur

Max 23 20 20 22-23

Min 14 14 14 14 

Zon 100% 70% 65% 95%

Neerslag 0% 10% 10% 10%  

Wind nno. 3-4 nno. 4 n. 3-4 nno. 3-4

Fraaiste julimaand 
sinds 2006  

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Tot en met het weekend 
schijnt de zon meestal uit-
bundig in Zandvoort en om-
geving. Het maximale aantal 
uren zonneschijn kan gehaald 
worden voor medio juli. Dus 
tot 14 uren zon per dag is nog 
wel haalbaar op de allerzon-
nigste dagen. 

Richting het weekend komen 
er wat meer wolkenvelden 
(vooral zaterdag) vanaf de 
Noordzee en die temperen de 
zon dan wat, zonder dat het 
de hele dag zwaar bewolkt 
wordt in Zuid-Kennemerland. 
De temperaturen gaan ook 
wat terug en de hoogzomerse 
waarden maken plaats voor de 
juist zeer aangename niveaus 
van om en nabij de 21-22 gra-
den in de middag. Uitstekend 
vakantieweer dus!

Een bijna in beton gegoten 
en dus zeer standvastig ho-
gedrukgebied boven de onder-
koelde wateren bij Ierland en 
Schotland blijft tot en met het 
weekend nog weersbepalend. 
Het accent van het hoog komt 
zelfs meer op de noordelijke 
Noordzee uit en dat is de ide-
ale zomerstek voor zo’n anticy-
cloon. Omheen dit solide hoog 
waait de wind met de wijzers 
van de klok mee, dus de noor-

delijke - tot noordoostelijk 
georiënteerde luchtstroming 
blijft voorlopig nog wel intact 
en voert dus die enigszins af-
gekoelde Noordzeelucht aan. 

Snel naar 30 graden gaat het 
kwik dus niet in de middag-
uren. Het strandweer zal op 
de meeste dagen prima zijn, 
maar op de zaterdag tijdelijk 
wat minder. Het zeewater vlak 
aan het strand is inmiddels 
een paar graden minder koud 
en haalt de 18 graden nipt.

Sint Margriet (20 juli) wordt 
vaak als omkeerpunt van het 
weer genoemd in de kalender-
klimatologie. ‘Regent het met 
Sint Margriet, dan regent het 
zes weken dat het giet’, zo luidt 
het weergezegde. Richting de 
laatste fase van juli lijkt er in-
derdaad meer doorstroomd-
heid in de atmosfeer te komen 
en wordt het neerslagsignaal 
iets groter. Of dit daadwerke-
lijk een weersomslag inluidt is 
allerminst zeker.

Over een week weten we ui-
teraard veel meer of de juli-
zomer ook richting augustus 
voortduurt. Meer weerinfo via 
de site www.weerprimeur.nl.

weerman Marc Putto 

Juli 2006 was een uitermate hete en bijzonder droge ju-
limaand en qua droogte lijkt de huidige situatie wel wat 
op die van zeven jaar terug. Qua hitteprestatie haalt 
deze juli het bij lange na niet bij 2006 en veel mensen 
zijn daar beslist niet rouwig om. Eigenlijk hebben we 
ideale temperaturen in huis en de 25 graden van de af-
gelopen dagen was zeer bruikbaar voor menigeen. 

 Do. Vr. Za. Zo. 
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DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Vakantiebezorg(st)er 
gezocht
Ben jij onze bezorger die tijdens de 
zomervakantie 1 of meerdere malen 
per week de brievenbus van de buren wil laten klepperen?

Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en  
gaat door weer en wind op pad om de kranten en/of folders  
te bezorgen.

Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de 
NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat je niet uit het 
veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?  
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478

of surf naar www.zvo-verspreiders.nl
en vul daar je aanmelding in!

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Grote Krocht 20a Zandvoort - 023-5714395
www.slinger-optiek.nl

VenaVo 

Venavo
elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort. 

Voor meer informatie kijk op onze nieuwe website: 
www.venavo.nl 

p.s. Woensdag 31 juli, 7 en 14 augustus 
is Jantje met vakantie. 

ook daarna hoop ik u in goede gezondheid weer terug te zien!

Tegen inlevering van deze bon: € 15,-
Kom eens naar de markt en laat u informeren!! 

Het kan zo veel beter zonder 
vervelende of pijnlijke bijwerkingen!! 

Rode Gist Rijst Extract + Q10 is de oplossing. 

60 tabletten € 19,95

Last van uw 
cholesterol pillen 

(statines)? 

Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Linnaeusstraat 5C Tollensstraat 27 Haarlemmerstraat 58 

Greeven Makelaardij
de actieve Makelaar in Zandvoort!

De voorwaarden en documenten kunt u downloaden vanaf onze website: www.greevenmakelaardij.nl. 
De documenten kunt u tijdens het kijkmoment inleveren bij de makelaar.

WORD ONZE HUISVRIEND 
op www.facebook.com/greeven-makelaardij

KijKMOMENT: 
MaaNdag 22 juli a.s. 

OM 10.00 uur. 

KijKMOMENT: 
MaaNdag 22 juli a.s. 

OM 11.00 uur. 

Huurprijs € 825,= per maand 
excl. g/w/e en service kosten

Huurprijs € 850,= per maand 
excl. g/w/e en service kosten Vraagprijs:

€ 275.000,= k.k.

TE HUUR aangeboden: een ruime 
5-kamer gezinswoning gelegen op 
de 1e en 2e etage nabij het strand, 
basisscholen en het NS-station.  
De woning heeft een ruime woon- 
en eetkamer, 4 slaapkamers en een 
ruime badkamer. Tevens is er een 
stenen berging op de begane grond 
aanwezig.

• Ruime familiewoning, v.v. dubbel glas;
• Huurprijs is exclusief verbruik gas, water en elektra;
• Servicekosten € 17,43 per maand;
• Woonopp. ca. 104 m2 (!);
• Het geheel verkeert in een zéér goede staat.

Minimale inkomenseis voor deze woning 
bedraagt met maximaal 2 inkomens 
€ 2.475,= NETTO per maand

TE HUUR aangeboden: 
een ideale HALFVRIJSTAANDE 
ééngezinswoning gelegen op 
een aantrekkelijke HOEK met 
3 slaapkamers, een zolder en nabij 
het centrum, het strand en het 
NS-station. De woning heeft een 
voor- en achtertuin met een stenen 
berging en een achterom.

• Familiewoning met een voor- en ruime achtertuin;
• Huurprijs is exclusief verbruik gas, water en elektra;
• Servicekosten € 1,41 per maand;
• Woonopp. ca. 80 m2; 
• Het geheel verkeert in een zeer goede staat.

Minimale inkomenseis voor deze woning 
bedraagt met maximaal 2 inkomens 
€ 2.550,= NETTO per maand

Deze UNIEKE, CHARMANTE 
HALFVRIJSTAANDE woning 
heeft een ZONNIGE TUIN op het 
ZUIDEN! Gelegen op loopafstand 
van het centrum , het strand en 
de duinen in één van de leukste 
straten: de karakteristieke 
Haarlemmerstraat. Het beschikt 

o.a. over een ruime woon- en eetkamer, 3 slaapkamers, een moderne 
badkamer, een voortuin en een achtertuin op het zuiden met een 
achterom en een kelder. Tevens is een ruime stenen berging aanwezig.

• Halfvrijstaand woonhuis op loopafstand van het centrum;
• Woning moet van binnen gezien worden!;
• Zie plattegronden voor details;
• Woonopp. ca. 114 m2, perceel 166 m2;

KijK-

MOMENT! KijK-

MOMENT!

CHarMaNT!



Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week 2013

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Wist u al dat wij ook
zomerse Fair Trade
kleding hebben?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Rosanti
PROSECCO ROSE

Pracht bubbels met heerlijke smaak!
Nu van € 12,95 voor maar € 9,95kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hele maand juli voor Pashouders
Varkensfilet rollade 

Kilo € 9,95

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

ZE ZIJN ER WEER! 
HET SEIZOEN VOOR ZEEUWSE MOSSELEN IS GEOPEND!
DUS BIJ ONS STAAT DE MOSSELPAN WEER OP TAFEL!
Voor Pashouders gratis glas wijn bij de mosselen.

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Shellac Hybride Nagellak 
Minstens 2 weken lang genieten van perfect gelakte nagels? 
Keuze uit 60 fenomenale kleuren! Incl. manicure ca 55 min. € 29 

ZandvoortPas Juli Special: 
Collageen Paraffine Warmte Handpakking t.w.v. € 29 p.p. gratis
Niet i.c.m 8 ste gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door 

zorgverzekering) 
.........................................................

Nieuwe 
Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 

Haarlem, 
tel. 023-5476101

 www.sunergy.info
.........................................................

Garage te huur
De Ruyterstraat

€ 125,- per maand
06-53256274

.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten 

Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol  

voor bus en 
personen vervoer 

Vanaf € 42,50 
tel. 023-8885588

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 
of 0653231754

.........................................................
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel 
in de regio!

Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
10-17 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

06-53693409
.........................................................

Te huur:
 7 pers. chalet 

op het eiland van Maurik. 
(Betuwe) 

All in prijs al vanaf 
€ 495 p.wk. 

Voor info: marcelhorneman @
gmail.com

De kinderen van 
Pippeloentje en Pluk 

zijn supertrots op hun 
mooie moestuintje! 

Zaaien, planten, water 
geven, maar natuurlijk 

ook proeven! 
Dat is 

'SKiP-natuurlijk' 
www.pippeloentje-pluk.nl 

.........................................................
One Stop Nail Shop

A.B. Nails in Haarlem: 
nagelstudio, 
opleiding tot 
nagelstyliste, 
groothandel

 in nagel producten 
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Hoveniersbedrijf 

Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en 
onderhoud. 

Tevens reparatie 
straatwerk. 

023-5353591 of 
06-22209568

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl 

PC-problemen? 
Rep-it 

lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) 
netwerk of advies 

bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken 

+ nagels knippen 
+ eelt verwijderen 

+ evt. likdoorns weghalen 
+ creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info: 5734944 of 

06-50203097
.........................................................

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-,

 wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Te Huur in Zandvoort: 
Licht en gezellig  

2 kamer hoekappartement 
met balkon. 

Oppervlakte ruim 50 m2, 
balkon 12 m2. 

Huurprijs per maand 
€ 650,00. 

Voorschotten per 
maand € 125,00. 

Inlichtingen: 
Paul Olieslagers, 
tel. 06-28562373

.........................................................
Klussen-Renovatie-Bouw 

P.M.K. 
(in Zandvoort)

Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, 
stucadoren, timmerwerk, 
badkamers en keukens. 

Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit! 

Ook voor schoonmaakwerk 
voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212 

.........................................................
Schoonmaakster gezocht 

voor pension 
Zee en Duinzicht. 
Tel. 023-5719650

.........................................................
Te Huur: 

De Schelp
Gemeub. appartement

€ 625,- excl. GL
Tel. 023-5719653

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Ivm verhuizing te koop: 
Bed met nachtkastjes, 

tv meubel, 
eettafel met 
4 stoelen en 
hoekbureau. 

Alles is al uit elkaar 
en voor een leuk 

prijsje op te halen, 
bel 023-8880286

.........................................................
Te huur: 

garagebox
 in De Schelp. 
€ 135,- p.m. 

06-24220366
.........................................................

De Zandvoortsche 
Houtschuur

is ivm vakantie gesloten
van 18 tot 28 juli.
Joost van Diepen 
tel. 06-2909106

.........................................................
Voor een pedicure  

behandeling waarin u de 
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is in 

het verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroei-
de nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 
Autobedrijf Zandvoort

Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

LOCATIE

Brederodestraat 46  

Catsstraat hoek 
 Vondellaan

Catsstraat Jacob t.o. 2c 

Curiestraat hoek 
 Kochstraat

Duintjesveld 

Evertsestraat, Jan 

Favaugeplein  

Flemingstraat 

Flemingstraat achter flat  

Flemingstraat bij
 Corodex 

Flemingstraat t.o.  358 

Gerkestraat t.o.  121 

Kanaalstraat t.o.  29 

Keesomstraat  

Kostverlorenstraat 91  

Krocht Grote 

Leeuwerikenstr. naast 9 

Lennepweg 68, Van 

Nassauplein  

Parnassialaan 24  

Passage 

Sophiaweg hoek 
 Max Euwestraat 

T.o. llensstraat P-plaats 

Zandvoortselaan  

SOORT REDEN HERPLANT REDEN

   Ja/nee  (bij budget)

Esdoorn dood ja  esdoorn 

 Sierpeer dood zeewind ja Iep

 Sierpeer dood zeewind ja  sierpeer

 Iep herinrichtng straat  nee geen ruimte

 

populieren 4x wortels in kunstgras nee genoeg bomen.

 Linde dood zeewind nee te wind gevoelig

Elaeagnus  dood zeewind ja  den laag vertakt

Iep 2x  herinrichting straat ja linde

Populieren 8x  dood nee voldoende bomen

Iep 2x  dood nee voldoende bomen

Robinia  niet aangeslagen  ja Robinia Psd.ac.

Kastanje kastanjeziekte nee Weg moet open.

Meelbes  dood nee  te dicht bij boom

Populieren 3x  ernstige overlast nee voldoende bomen 

Kastanje  kastanjeziekte  ja els

Kastanje 2x kastanjeziekte  ja  linde 2x

Robinia 2x  dood  nee geen ruimte

Sierappel  dood door zeewind  nee te wind gevoelig 

Bol acacia  dood  ja bol esdoorn 

Kastanje  kastanjeziekte  nee voldoende bomen

Iep  dood door zeewind. Nee  te wind gevoelig

Steeneik Stobbe laten staan  nee verdroging

Esdoorn  niet aangeslagen ja esdoorn 

Gleditsia 2x  onder de bomen  nee verdroogd 

 

 

 

 

Kapvergunning dode bomen 2012

In het afgelopen jaar zijn 41 bomen 
van de gemeente dood of bijna dood 
gegaan door harde en zoute zeewind, 
droogte of boomziekten. De bomen 
zijn gemerkt met een gele stip. Ze zijn 
inmiddels verwijderd of dat gaat nog 
gebeuren. Als er voldoende bomen in 
de omgeving aanwezig zijn en door 
bezuinigen wordt er niet altijd her-
plant. De bomen op zichtbare locaties 
worden als eerste herplant. De ove-
rige locaties komen op de lijst om te 
herplanten bomen voor een later jaar. 
Locaties in verharding worden tijdelijk 
bestraat. 

Op de hiernaast staande lijst staan 
niet de kap van bomen bij projecten en 
zieke iepen. Van het aantal bomen dat 
wordt gekapt zijn negen met herplant-
plicht. De te herplante bomen worden 
op de lijst geplaatst van gewenste  
bomen. Afhankelijk van het budget  
wat dit najaar wordt vastgesteld door 
de gemeenteraad en de gewenste  
prioritering, wordt bepaald waar  
bomen worden herplant.

Dode bomen zonder gele stip
Ziet u een dode boom van de gemeente 
zonder gele stip. Wil u dit dan melden 
bij de meldlijn, tel. 023 5740 200. Ook 
zieke iepen kunt u bij ons melden.

Geef de bomen water in het 
groeiseizoen
Wilt u helpen bij het boombehoud, 
geeft de bomen dan water in het 
groeiseizoen. Start vanaf half maart 
bij droogte. Vanaf dat moment begint 
de groei van de haarwortels. Geef één 
keer per week meerdere emmers water 
voor het beste resultaat.



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uit-
gebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van be-
zwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen 
die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit  
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekend-
making een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum 
van bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning. 
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst 
in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlo-
pige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van 
een afschrift van het beroepschrift

Verkeersbesluiten 
Er is een verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2013/06/002037 
genomen voor  een Muziekfestival. Dit besluit houdt in dat de 
Haltestraat van zondag 28 juli 2013 18:00 uur tot maandag 29 
juli 2013 01:00 uur zal worden afgesloten.
 
Het verkeersbesluit is in te zien op: officiëlebekendmakingen.nl, 
via onze website of bij de centrale balie van het gemeentehuis.

Bentveld:
-  Westerduinweg 16, kappen drie bomen achtererf, ingeko-

men 11 juli 2013, 2013-VV-085.

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Herman Heijermansweg 1, gebruiksvergunning, ingekomen 

11 juli 2013, 2013-VV-087.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen ken-
baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen 
kunnen worden ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter 
inzagenlegging van het concept - besluit vermeld worden. In 
die gevallen kan alleen beroep worden ingesteld als zienswij-
zen zijn ingediend.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
-  Lijsterstraat 25, plaatsen uitbouw voorzijde woning, verzon-

den 08 juli 2013, 2013-VV-055.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Gemeentelijke publicatie week 29 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 28 en 
de verdere in week 28 door het college genomen besluiten 
zijn in week 29 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Vergadering welstandscommissie
De vergadering van de Commissie voor welstand en monu-
menten vindt plaats op dinsdag 16 juli vanaf 14.30 uur in het 
raadhuis in vergaderruimte 1. De geplande vergadering op 22 
juli komt daarmee te vervallen

Schoonmaak GFT-containers
Van 22 juli 2013 t/m 26 juli 2013 worden de GFT-rolemmers 
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van 
uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de 
schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30 uur zijn. 
 
Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Kennemerland
Op grond van artikel 26, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen maakt het college van burgemeester en wethou-
ders van Zandvoort bekend dat de Gemeenschappelijke Rege-
ling Veiligheidsregio Kennemerland is gewijzigd. De regeling 
is verplicht op grond van artikel 9 Wet veiligheidsregio’s. De 
regeling is gewijzigd op het punt van de directiestructuur en 
de totstandkoming van bestuursrapportages.

De wijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden na besluitvor-
ming door de colleges en raden van Beverwijk, Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmer-
meer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Besluiten college van burgemeester en wethouders inzake 
controle toeristenbelasting 2013
In de vergadering van 9 juli 2013 heeft het college van burge-
meester en wethouders de volgende besluiten genomen met 
betrekking tot de controle van de Toeristenbelasting 2013:

• Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen en besluit 
aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar 2013 registra-
tienummer 2013/07/000310 zaaknummer Z2012-003909

• Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen bij 
controle Toeristenbelasting 2013 registratienummer 
2013/07/316 zaaknummer Z2012-3909

De besluiten liggen ter inzage bij de Centrale balie in het 
raadhuis en staan binnenkort op de gemeentelijke website.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Strandafgang Zuiderduin 2, plaatsen drie ondergrondse 

container, ingekomen 10 juli 2013, 2013-VV-083.
-  Strandafgang Barnaart 27, plaatsen container en verplaat-

sen container, ingekomen 10 juli 2013, 2013-VV-084.
-  Dr. Schaepmanstraat 11, kappen boom voortuin, ingekomen 

11 juli 2013, 2013-VV-086.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m don-
derdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiter-
aard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak 
maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Zonnige start voor het 
1e Zandvoortse Minigolf Kampioenschap

Geslaagd sportkamp

Om de verbondenheid met het dorp te laten zien organi-
seerde Center Parcs Zandvoort aan zee afgelopen zaterdag 
het 1e Zandvoorts Minigolf Kampioenschap. Het bijzondere 
was dat deelname alleen voor Zandvoorters mogelijk was. 

Afgelopen week was het weer tijd voor het Sportkamp 
Zandvoort. Opnieuw zijn de broers Sjoerd en Timo de Reus, 
en hun grote groep vrijwilligers, erin geslaagd om de kin-
deren een mooie sportweek aan te bieden. 

De spelers werden verwel-
komd met een drankje door 
Bianca van Riel. Na een korte 
speluitleg werd er op hole 1 
achter elkaar gestart. Dat de 
baan niet makkelijk is, bleek al 
snel. Hindernissen en obsta-
kels veranderden de koers van 
de bal tegen de verwachting 
in. De scores per hole liepen 
uiteen van een ‘hole in one’ 
tot het maximaal toegestane 
aantal slagen van 8. Er was 
veel plezier en uiteraard met 

dit weer genoten de spelers 
van hun ronde. De scorekaar-
ten moesten worden ingele-
verd bij de receptie en daar 
werd de ranking opgemaakt.

Tijdens het Zandvoorts borrel-
uurtje na afloop benadrukte 
weekendmanager van Center 
Parcs, Martijn van de Kamp, 
nogmaals dat alle faciliteiten 
en activiteiten van het park 
open zijn voor de inwoners 
van Zandvoort. Daarna ging 

adverteerders

Dierenkliniek Zandvoort
Dirck III Slijterijen
Dirk van den Broek
Dorsman Assurantiën
Exprom
Greeven, Makelaardij o.g.
Ineke Smit Uitvaartverzorging
La Bonbonnière 
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff

Administratiekantoor 
K. Willemse

Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Haven van Zandvoort

Vlnr.: Martijn van de Kamp, Rosa van Emmerik en Ben Zonneveld

De oudste groep krijgt SUP-instructies Foto: Sportkamp Zandvoort

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

Pluspunt Boomhut
Reco Autoschade 
Rijschool Barry Paap
Sea Optiek 
Stichting Classic Concerts
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld 
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Venavo
VVV/Amsterdam Beach Festival

hij over tot de prijsuitreiking. 
Alle spelers werden genoemd 
en uiteindelijk ging de ti-
tel ‘Zandvoorts Kampioen 
Minigolf’ naar Ben Zonneveld. 
Hij had 51 slagen nodig voor 
zijn ronde en dat is precies 
de PAR van de baan. De beste 
jeugd deelnemer werd Rosa 
van Emmerik met 61 slagen. 
Van de Kamp overhandigde 
aan Zonneveld een Center 
Parcs waardecheque en Van 
Emmerik kreeg vrijkaarten 
voor het zwembad.

Aansluitend genoten de 
deelnemers van een zeer 
goed verzorgde barbe-
cue op het zonnige terras. 
Het team van Center Parcs 
denkt al na over een mid-
winter sportevenement, 
waarbij alle binnensporten 
van het park gebruikt gaan 
worden. De eerste editie 
van het Zandvoorts Minigolf 
Kampioenschap is in ieder 
geval geslaagd en krijgt vol-
gend jaar zeker een vervolg.

50 Zandvoortse kinderen, 
het maximale aantal, heb-
ben weer de week van hun 
leven meegemaakt. In deze 
week was het (opnieuw) 
kennismaken met een groot 
aantal sporten die door vrij-
williger instructeurs wer-
den onderwezen. Klap op de 
vuurpijl was misschien wel 
het SUP-avontuur (Stand 
Up and Paddle) onder lei-
ding van de surfschool bij 
strandpaviljoen Skyline voor 
de oudste kinderen. Volgend 
jaar opnieuw, graag!

Wij zijn op

Vakantie
van maandag 22 juli 

t/m
maandag 12 augustus

Dinsdag 13 augustus zijn wij weer geopend!

Rekreade 2013 Programma 2e week: 21 juli t/m 26 juli

Locatie Zandvoort Noord
(Bij OOK Zandvoort, naast de Vomar)

Zondag 21 juli
19:30 – 20:00 uur Poppenkast en volksdansen op het Raadhuisplein

Maandag 22 juli
10:00 – 12:00 uur Wat ruist er door het struikgewas 
 (dierengeluidenspel)
15:00 – 17:00 uur  Heh huh? (speurtocht)

Dinsdag 23 juli
10:00 – 12:00 uur  Wat een gezeur, al die mensen zijn zo gek 
 als een deur (levend kolonisten)
15:00 – 17:00 uur Ja zuster, nee zuster (zintuigenspel)

Woensdag 24 juli
10:00 – 12:00 uur  Terug naar die plek, alleen word ik gek 
 ( ja nee spel)
15:00 – 17:00 uur  Wie ben ik (levend wie ben ik)
19:30 – 20:00 uur  Poppenkast en volksdansen op het Raadhuisplein

Donderdag 25 juli
10:00 – 14:00 uur  E.H.B.B. goed gedaan, nemen die baan 
 (levend mastermind, toneel, bingo)
4-uurs programma, dus brood meenemen! Het kost vandaag € 2.

Vrijdag 26 juli
12:00 – 15:00 uur Santekraampie: 
 groot slotfeest op het Raadhuisplein!

Locatie Centrum Zandvoort
(Jeugdhuis achter de Protestantse kerk, Kerkplein)

Zondag 21 juli
19:30 – 20:00 uur Poppenkast en volksdansen 
 op het Raadhuisplein

Maandag 22 juli
10:00 – 12:00 uur  Wat een droom, staat daar een boom? 
 (speurtocht)
15:00 – 17:00 uur  Tjilp, tjilp. (dierengeluidenspel)

Dinsdag 23 juli
10:00 – 12:00 uur  Peace (levend party & co)
15:00 – 17:00 uur  levend ganzenbord

Woensdag 24 juli
10:00 – 12:00 uur  Wat een troep, allemaal snoep (snoepspellen)
15:00 – 17:00 uur  Wat flauw, waar is het nou? (knutselen)
19:30 – 20:00 uur  Poppenkast en volksdansen op het Raadhuisplein

Donderdag 25 juli
10:00 – 14:00 uur  Gast, kom nou uit de kast! 
 (speurtocht, levend wie ben ik en disco)
4-uurs programma, dus brood meenemen! Het kost vandaag € 2.

Vrijdag 26 juli 
12:00 – 15:00 uur Santekraampie: 
 groot slotfeest op het Kerkplein!

HEEft u EEN bOODscHAp vOOR uw KLANtEN?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand)
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Zaterdagmiddag genoten ruim 50 bewoners van Huis in de Duinen (HiD) van de  
royale geste van Stichting Onderling Hulpbetoon Zandvoort. Op het terras voor de 
ingang, onder de royale zonneschermen, werden heerlijke hapjes kaas, stokbrood  
en drankjes geserveerd terwijl het Duo Ger en Pim de bijpassende muziek uit de 
jaren ’50 & ’60 gloedvol ten gehore bracht. 

Door het zomerse weer van afgelopen weekend hebben de vrijwilligers van de Zand-
voortse Reddingsbrigade (ZRB) hun handen vol gehad aan het helpen van recreanten. 
Ook de andere 172 brigades in Nederland hadden het razend druk, op verschillende 
plaatsen langs de Nederlandse kust zijn de afgelopen dagen 77 zwemmers in de pro-
blemen geraakt, waarvan er voor zover bekend één, bij Langevelderslag, is overleden.

Dat gezegd hebbende heeft de Zandvoortse kermis 
dit jaar wel alles mee: mooi weer, een top locatie en 
veel toeristen in het dorp. Als het weer blijft meezit-
ten dan zou het zomaar de meest succesvolle kermis 
van de laatste jaren kunnen worden.

Stichting Onderling Hulp
betoon uit Zandvoort spon
sort een aantal keren per 
jaar een activiteit in het 
HiD. Veel oude Zandvoorters 
waren vroeger lid van 
Onderling Hulpbetoon, een 
stichting die de uitvaart
verzekering verzorgde, en 

In Zandvoort heeft de bri
gade maar liefst 89 keer in 
actie moeten komen. Maar 
dat was niet het enige werk 
dat de vrijwillige leden heb
ben gedaan. Ze waren de 
hele dag preventief op het 
water aanwezig om geva
ren in de kiem te smoren. 

wonen nu in het HiD. Ze 
gingen zuinig om met het 
geld dat de oude generatie 
vroeger betaalde en hebben 
nu een 'potje' en vinden het 
leuk om wat terug te doen 
voor die generatie. En dat 
werd zeker op prijs gesteld 
door de vele bewoners die 

Assistentie werd verleend 
bij tientallen zwemmers 
met een kwallenbeet, en
kele strandbezoekers wer
den onwel en 24 vermiste 
kinderen werden weer met 
hun ouders herenigd. 

Een actie van afgelopen 

Een kermis is altijd contro
versieel: de een vindt het 
helemaal niets en de an
der is er iedere dag te vin
den. Bewoners die er direct  
mee te maken hebben zien, 
over het algemeen, een 
kermis liever vertrekken 

Vrolijke middag met hapjes en muziek Reddingsbrigade had het razend druk

Kermis valt en staat bij mooi weer

Heerlijke hapjes onder de luifel De ZRB in actie | Foto: Robin Gansner

Amsterdam
Beach Festival

‘Na een weekje 
warmdraaien zijn we 

er helemaal klaar voor: 
laat die Amsterdammers 

maar komen!’

De Mannetjes

genoten van een heerlijke 
middag. 

De muziek werd profes
sioneel verzorgd door Ger 
Dijkshoorn en Pim de Boer 
die in Zandvoort zeker geen 
onbekenden zijn. Zij traden al 
met veel succes op in de 60
er jaren in de Zandvoortse 
nachtclub Caramella als The 
Whiskers. En nog steeds zijn 
ze bij elkaar en spelen met 
een beschaafd volume, zeg
gen ze zelf, veel bekende 
meezingers. Voor de be
woners was het zeker een 
bijzonder gezellige middag 
die voor de vrijwilligers en 
personeelsleden behalve 
veel zweetdruppels ook veel 
woorden van dank opleverde.

dinsdag was een mooi 
staaltje van samenwerking 
tussen de diverse hulpdien
sten en vrijwilligers. Een 
kind werd vermist en was 
het laatst in zee gezien. 
Met een menselijk lint van 
hulpverleners en badgas
ten werd de branding afge
zocht en uiteindelijk werd 
het 6jarige kind gezond 
teruggevonden en onder 
luid applaus weer met de 
ouders herenigd. 

Al met al een zeer druk 
weekend dat mede door 
de inzet van de ZRB vrij
willigers in goede banen 
is geleid. We mogen trots 
zijn op deze zeer betrokken 
strandbewakers! 

dan komen, maar geluk
kig is deze ergernis na tien 
dagen volledig opgelost. 
Vele andere Zandvoorters 
en toeristen genieten van 
de kermis, die een lang 
lint van oude en nieuwe  
attracties biedt. Jong en 

oud maakt er plezier en 
heeft dikke pret. En dan is 
er ter gelegenheid van de 
kermis tot twee keer toe 
ook nog eens een schitte
rend vuurwerk dat afgesto
ken wordt vanaf het strand 
voor de rotonde. Vorige 
week zaterdag genoten 
velen daarvan en komende 
zaterdag kan men er weer 
van genieten. Kortom: de 
kermis zorgt voor plezier 
en reuring in Zandvoort 
aan zee. 

Altijd als eerste op de hoogte van 
nieuws over gemeente Zandvoort? 

Volg ons op twitter 
www.twitter.com/ZandvoortaanZee

Gemeente Zandvoort

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735
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Voor het verzorgen van uw uitvaart  
in Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend informatiegesprek mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67 - 2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278

Omdat wij u begrijpen

familieberichten

-
-
-
-
-
-
-
-

01.30
02.20
03.10
04.05
04.55
05.35
06.24
0 7. 3 1

05.50
06.37
07.26
0 8 .1 1
09.06
09.59
1 0. 5 5
12.30

16.06
16. 43
1 7 . 1 6
16.40
1 7 . 1 4
18.04
19.05
20.16

18.20
19.05
1 9. 5 5
20.39
21.30
22.25
23.30

-

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

Iedere dag geopend 
voor ontbijt, 
lunch en diner

Drie gangen 
keuzemenu: 
€ 24,50 p.p.

Voor reserveringen: 0235713200
www.beachclubtien.nl

Coppa di Parma
met tomaat, ui en Parmezaanse kaas

of
Gerookte forel

met een mayonaise van dille
❖

Kabeljauwfilet met mosterdsaus
of

Kalfsbiefstuk met briesaus
❖

Sorbetijs

Gein op het Gasthuisplein

Een aantal Zandvoortse jeug
dige was het een beetje zat 
dat ze, om af te koelen, op 
een overvol strand waren 
aangewezen. Van de nood 

een deugd makend, gingen ze 
naar het Gasthuisplein, waar 
ze veel plezier aan de fontei
nen beleefden. Gein met de 
fontijn op het Gasthuisplein!
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Als geheelonthouder denk je 
een goedkope kracht te zijn 
als mensen een rondje weg
geven. Maar afgelopen zon
dag, op de party van Nataraj 
bij Meijer aan Zee, kwam de 
lieve vriendin die voor mij 
een cassis ging halen van een 
koude kermis thuis. Drie euro 
en vijftig cent! En dat terwijl 
een glas wijn drie euro kostte. 
Begrijp jij het nog? De cassis 
was van Royal Club en kwam 
in een klein flesje, weliswaar 
goed gekoeld, maar dat mocht 
dan ook wel voor die prijs.

Een paar uur daarvoor kwa
men we zelf van een warme 
kermis thuis. Bovenaan de 
boulevard was het weer feest. 
De achtbaan, de rups, de draai
molen, de trampoline, de bots
autootjes, wat genoot onze 
kleine meid weer van dat al
les. Al konden we ons niet aan 
de indruk onttrekken dat er dit 
jaar danig was bezuinigd op 
de tijdspanne van de attrac
ties. De tijd vloog voorbij en 
niet alleen omdat onze doch
ter het zo naar haar zin had.

Even later zaten we weer op 
het strand. Onze lieve vrien
din was zangeres en MC op 
het feestje bij Meijer aan Zee 
en de kleine speelde met haar 
dochters. Om ze bij elkaar te 
houden was best wel een klus, 
zeker met deze temperatuur 
die zelfs op dit tijdstip, rond 
negen uur, adembenemend 
was. Door de transpiratie kwa
men de laatste restjes houts
kool uit mijn poriën. Daags 
daarvoor had ik bij vrienden 
de barbecue mogen doen. Met 
deze hitte leek het alsof ik de 
stoker was in de machineka
mer van de Titanic.

Uiteindelijk ging de zon on
der. Dat doet ’ie elke dag, 
maar deze zondag met extra 
grandeur. Mijn vrouw en ik 
zaten schouder aan schouder 
en hand in hand, te ge
nieten van een schouw
spel waar je never nooit 
genoeg van krijgt in 
Zandvoort. En dat vol
strekt gratis is. M

ic
k 

Bo
sk

am
p

Gratis

27  Disco & Dance 25+ - Strandfeest bij Riche Beachclub, 
 19.00-24.00 uur

28  Amsterdam Beach festival -  Diverse festiviteiten, 
 waaronder live muziekfestival centrum

28  Mystic SUP Challenge -  Watersportvereniging  
 Zandvoort, 09.00-17.00 uur

29   EK Zandsculpturenfestival -  Start opbouw op 
 Badhuisplein en centrum

 31 Muziekpaviljoen - Zomer Orkest Nederland, 20.00-22.00 uur 

 Augustus 
9  EK Zandsculpturen - Bekendmaking winnaar, Kerkplein

Iedere donderdag:
 Biologische markt - Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur

Iedere vrijdag:
 Creamarkt Center Parcs - Market Dome 
 Center Parcs, 18.00-22.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda? 
 Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

^ JULI _ JULI a 

Evenementenagenda

de schiettent

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
25 juli t/m 31 juli

DE SMURFEN 2 (3D/NL)
WO 12.30 & 14.30 UUR  NED. PREMIERE 
VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 (3D/NL)
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI om 12.30 u.  
MONSTERS UNIVERSITY (3D/NL)
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI om 14.30 u.  
MONSTERS UNIVERSITY (3D/NL)
DAGELIJKS om 16.30 u. 
STAR TREK INTO DARKNESS (3D)
DAGELIJKS om 19.00 u. 
WORLD WAR Z (3D)
DAGELIJKS om 21.30 u. 
FILMCLUB:
ZOMERSTOP TOT 4 SEPT.

VERWACHT:
THE LONE RANGER met Johnny Depp  15 AUGUSTUS
SMOORVERLIEFD → SEPTEMBER

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Namen minicruise bekend
De oproep om deel te nemen aan een minicruise naar het 
Prinses Amalia windpark voor de kust van Wijk aan Zee, 
in de editie van de Zandvoortse Courant van vorige week, 
heeft veel respons opgeleverd. Energiegigant Eneco heeft 
tien plaatsen op een cruiseschip gereserveerd voor Zand-
voorters die met eigen ogen van dichtbij willen aanschou-
wen wat een windmolenpark nu eigenlijk is.

Veertig Zandvoorters rea
geerden op de oproep en 
stuurden een email dat ze 
graag op 1 september mee 

willen op de cruise, die te
vens gehele verzorging in
houdt. Uiteindelijk heeft 
de computer een tiental 

gelukkigen uitgekozen die 
wellicht een mooie dag 
mee gaan maken. De ge
lukkigen zijn: P.J.J. Spolders, 
C.A. Rijkhhoff, C. Homoet, 
A. Schut, J. Konermann, G. 
Beekhuijs, R. Bossink, M. 
Gerus, S. Peelen en T. Zijlstra. 
U krijgt persoonlijk bericht 
over het een en ander. Van 
harte gefeliciteerd en een 
hele mooie dag gewenst 
namens de Zandvoortse 
Courant. 

Trouwen op het strand | Foto: Angela van Lienen / Fotokamer

Gratis trouwen aan banden
Trouwen in Zandvoort zit in de lift. Er worden de laatste 
jaren steeds meer huwelijken gesloten. Het is tegenwoor-
dig zeven dagen in de week, dus ook op zondag, mogelijk 
om in Zandvoort in het huwelijk te treden. Daar wordt nog 
niet zoveel gebruik van gemaakt, maar dat komt mede 
omdat dit bij weinigen nog bekend is.

Trouwen in Zandvoort is ook 
mogelijk voor stellen van 
buiten Zandvoort; alleen het 
gratis trouwen gaat in onze 
gemeente per 1 januari 2014 
veranderen. Vanaf die datum 
moet één van de huwelijks
kandidaten in Zandvoort 
woonachtig zijn, als men 
in aanmerking wil komen 
voor de gratis mogelijkheid. 
Tevens kunnen vanaf dan per 
week maximaal twee stellen 
gratis trouwen. Dat is het 
volgens de wet verplichte 
minimum. Tot nu toe is de 
gratis trouwdag op maan
dagmorgen om 09.00 en om 
09.30 uur; dat wordt vanaf 
volgend jaar op dinsdag. 

Vorig jaar maakten 54 niet
Zandvoortse stelletjes ge

bruik van het gratis trou
wen, dit jaar zijn het er tot 
nu toe 29. De plechtigheid 
voor het kosteloze trouwen 
vindt plaats in de oude B & 
Wkamer (heel statig, zeker 
geen achteraf kamertje!) on
der leiding van een ambte
naar van de Burgerlijke Stand 
en duurt vijf tot tien minu
ten. Er mogen maximaal tien 
personen bij aanwezig zijn, 
inclusief getuigen.

Waarom paartjes per se gra
tis in Zandvoort willen trou
wen is niet helemaal duide
lijk. Een reden zou kunnen 
zijn dat elders, bijvoorbeeld 
in Amsterdam of Haarlem 
een wachtlijst bestaat en 
in Zandvoort niet. Wat wel 
opvalt, zegt hoofd publieke 

dienstverlening Eric Lefferts 
die alles weet van het reilen 
en zeilen van het trouwen in 
Zandvoort, is dat de meeste 
paren die gratis trouwen 
toch feestelijk gekleed zijn; 
sommige bruidjes zelfs in 
het wit. Toch valt er soms 
wel een stelletje uit de toon, 
zo was er eens een bruid die 
verkleed als hond voor de 
ambtenaar verscheen.

NietZandvoorters kunnen 
overigens tegen betaling 
altijd in de badplaats trou
wen. Dan moet het daarvoor 
geldende tarief worden be
taald. Het is zelfs mogelijk 
op zondag in Zandvoort in 
het huwelijksbootje te stap
pen. Wie bereid is daarvoor 
duizend euro neer te tellen, 
kan elke eerste zondag van 
de maand terecht in het 
raadhuis of op een van de 
vele trouwlocaties in het 
dorp of aan het strand. Op 
locatie trouwen kan zelfs 
tot tien uur ’s avonds. Dat 
gebeurt dan door speci
ale trouwambtenaren, de 
zogenaamde BABS, ofwel 
Bijzondere Ambtenaren van 
de Burgerlijke Stand. Wil je 
getrouwd worden door een 
familielid, vriend of goede 
kennis dan kan dat ook. De 
betreffende persoon wordt 
dan voor deze speciale gele
genheid tijdelijk benoemd 
tot BABS. Overigens moet 
men wel altijd eerst in on
dertrouw, minimaal twee 
weken voor de trouwdatum, 
en dat kan uitsluitend in de 
woongemeente van één van 
beiden.
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burgerlijke stand
14 juli - 20 juli 2013

Geboren:
Abigail, dochter van: Ricke Ewout en: Rema, Eugénie
BeniaminTomasz, zoon van: Swiatek, Thomasz Lucjan en: 
Swiatek, Wioleta
Tyshawn Willem Stanley, zoon van : van der Sluis, Sharon 
Yvonne Sanne

Overleden:
Duivenvoorden, geb. Suijkerbuijk, Wilhelmina Regarda 
Johanna, geb. 1917
Nederpelt, Margaretha Petronella, geb. 1947
Blom, Johanna, geb. 1946
Kesgin geb. Boonstra, Marijke Johanna, geb 1966
de Kluijver, Gerrit Matthijs, geb. 1941
van den Bergh, Robert, geb. 1928

Protestantse gem. Zandvoort
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur Ds. J.A.J. Seeleman uit Haarlem 

RK Parochie St. Agatha
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Mevr. T. Boddaert 

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor W. Al 

Evangelische Gemeente
www.gebedzandvoort.nl
"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisavan Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023  57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06  434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06  144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023  57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06  113 91 478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

Senioren Computercursus Fotoalbum maken 

Hoe krijgt u uw foto’s op de computer en hoe maakt u er een 
mooi fotoalbum van? 
Dinsdag 10:00 - 12:00 uur 10 september t/m 15 oktober

Lifestyle Interieur ontwerp 
Leer de basisvaardigheden om je huis passend en eigen te maken, 
creëer ruimte! Aandacht voor de basis, invulling, opvulling,  
verhoudingen en afronding.
Woensdag 20:00 - 21:30 uur 30 oktober t/m 27 november

Nana’s maken
Nana's zijn dikke vrouwenbeeldjes, die vervaardigd worden van 
papier-maché. De weelderige, in felle kleuren beschilderde  
vrouwfiguren geven als vrolijke oermoeders uitdrukking aan het 
idee van de vrouw als bron van alles. 
Woensdag 19:30 - 22:00 uur 2 oktober t/m 16 oktober 
Woensdag 9:30 - 12:00 uur 13 november t/m 27 november 

Workshop Encoustic Art 
Een techniek waarmee je mooie kleurrijke schilderijen maakt  
met bijenwas en een strijkijzer. Tekentalent is niet nodig voor  
een schitterend resultaat.
Woensdag 19:00 - 21:30 25 september

iPad, optimaal gebruiken
U heeft een Apple iPad 2 of 3 nodig om te cursus te volgen.  
In de cursus is veel aandacht voor persoonlijke vragen. 
Donderdag 12:30 - 14:30 uur 3 oktober t/m 14 november 
 
Tassen maken met tractor binnenband 
Een iPad tas of andere tas op maat, maak je van tractor-binnenband, 
afgewerkt met autobandgordel. Alles is mogelijk. 
Dinsdag 19:30 - 22:00 uur 29 oktober t/m 12 november 

Sieraden maken met fietsbanden
Neem fietsband als basismateriaal en leer verschillende 
kniptechnieken. Combineer dit met (glas)kralen en lint en maak je 
eigen exclusieve ketting.
Dinsdag 19:30 - 22:00 uur 19 november t/m 26 november
 
JazzDance 55+
Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk.  
Een pittige workout. Wij werken aan lichaamshouding, buikspieren 
en doen grondoefeningen en een jazzdans combinatie.
Donderdag 14:30 - 15:30 26 september t/m 19 december

Nederlands 
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:00 - 12:00 26 september t/m 19 december
€ 55,- voor 12 lessen van 2 uur.

Spaans a la Carte 
Beginnerscursus voor mensen zonder voorkennis van de Spaanse taal.
Woensdag 19:00 - 20:30 25 september t/m 18 december

Spaans Beginners II 
Voor mensen met enige voorkennis van de Spaanse taal of die de 
beginnerscursus I hebben gevolgd. 
Woensdag 20:30 - 22:00 25 september t/m 18 december

Klussen in en om het huis 
Doe het zelf!
Deze cursus bestaat uit 4 verschillende onderwerpen (modules). 
U kunt zich opgeven voor de hele cursus van 10 weken maar u 
kunt zich ook opgeven voor 1 onderdeel. 
De cursus is zeer geschikt voor jongeren vanaf 16 jaar.
Dinsdag 19:30 - 21:00
Electra 1 oktober t/m 22 oktober
Water 29 oktober t/m 5 november
Boren 12 november t/m 26 november
Zagen 3 december t/m 10 december

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL
Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens

10% korting op de actietarieven...!
Telefoonnummer 06 - 22960595

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen
- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar
- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

op het strand heeft de red
dingsbrigade Zandvoort de 
lanceerplaats vrijgemaakt 
en bewaakt. Eenmaal ge
lanceerd werd er koers 
gezet richting het noor
den, waar ter hoogte van 
strandpaviljoen Riche een 
RIB met motorproblemen 
voor anker lag. Eén beman
ningslid is overgestapt op 
de RIB en vervolgens is er 
een sleepverbinding ge
maakt. De redboot Annie 
Poulisse heeft de boot naar 
IJmuiden gesleept en afge
leverd in Seaport Marina.

Opbrengst Vierdaagse 
voor KNRM

Ieder jaar lopen ook en
kele dorpsgenoten de 
Nijmeegse vierdaagse. Ook 
Onno Borgeld uit Bentveld 
heeft, voor het tweede jaar 
op rij, de bekendste vier
daagse van Nederland ge
lopen. Borgeld was een van 
39.396 wandelaars die de 
editie van 2013 heeft vol
bracht. Omdat hij de KNRM 
een warm hart toedraagt 
besloot hij, net als vorig 
jaar, om in zijn omgeving 
gelden in te zamelen voor 
de KNRM, gekoppeld aan 
zijn sportieve prestatie. Het 
leverde de reddingmaat
schappij ruim € 2.000 op.

Redactiekantoor 
gesloten
Wegens vakantie is het kan
toor van de Zandvoortse 
Courant gesloten van 26 juli 
t/m 10 augustus. In deze pe
riode is de krant uitsluitend 
bereikbaar via email en 
beperkt bereikbaar per te
lefoon. Uiteraard verschijnt 
de krant wel gewoon op 
beide donderdagen. 

Opnamen 
Jeugdjournaal

Zandvoortse kinderen 
mochten afgelopen maan
dag het weerbericht voor 
het NOS Jeugdjournaal 
presenteren. De redactie 
had de Jeugdjournaalbus, 
die deze zomer door heel 
Nederland rijdt, naar de 
Haven van Zandvoort ge
stuurd waar de presentatie 
werd opgenomen. 

Gemeentelijke panden 
te koop
De tamtam die al een paar 
weken door Zandvoort 
klinkt over de verkoop van 
gemeentelijke panden, 
zoals onder andere het 
Zandvoorts Museum en 
de ‘oude’ Mariaschool, is 
gedeeltelijk waar. De ge
meente wil van de panden 
af, waarschijnlijk in het ka
der van bezuinigingen. Hoe 
het een en ander in zijn 
werk gaat of zal gaan, is nog 
niet geheel duidelijk. Meer 
duidelijkheid wordt tijdens 
de behandeling van de be
groting in de gemeenteraad, 
later in dit jaar, verwacht.

Geen handhaving?

Een kermis is voor velen 
een geweldige gebeurte
nis maar voor anderen 
een werkelijke crime. De 
Zandvoortse kermis geeft 
eveneens veel vertier maar 
wandelaars die vanaf de 
Burg. Engelbertsstraat ko
men, moeten terdege op
passen. Het voetpad ter 
hoogte van de kermis is 

volledig versperd door een 
vrachtwagen van een ker
misattractie. De wandelaars, 
eveneens uit de tegenover
gestelde richting, moeten 
van het voetpad af om verder 
te kunnen. Met name tijdens 
deze hete dagen is het daar 
erg druk en is het gewoon ge
vaarlijk om van het voetpad 
af te gaan. De handhaving in 
Zandvoort heeft dit blijkbaar 
over het hoofd gezien.

Veel werk voor politie
Afgelopen week hebben 
agenten het druk gehad in 
Zandvoort. In het weekend 
werden drie aanhoudingen 
verricht om diverse ver
grijpen. In de nacht van 20 
juli werd een groep jonge
ren rond 04.15 uur van het 
Gasthuisplein weggestuurd. 
Een 24jarige man gedroeg 
zich recalcitrant, liep weg 
richting Swaluëstraat al
waar hij in een steeg ging 
urineren. Hij werd op zijn 
gedrag aangesproken en op 
een sommatie om zich te le
gitimeren reageerde hij niet. 
Met de nodig moeite werd 
hij naar het bureau gebracht. 
Zondag werd een man aan
gehouden die een laptop uit 
een tuin had gestolen. Een 
vrouw was daarmee aan 
het werk en was even van 
haar werkplaats opgestaan. 
De dief maakte van de gele
genheid gebruik maar werd 
door oplettende bewoners 
gezien. De politie heeft hem 
aangehouden. In de avond 
wilde een vervelende man 
niet uit een strandpaviljoen 
weggaan. Nadat hij de bewa
king had bespuwd werd hij 
aan de politie overgedragen.

Rib met motorproblemen
Maandag 22 juli om 18.24 
uur gingen de piepers van 
de bemanning van KNRM 
station Zandvoort af. De mel
ding bleek een vaartuig met 
motorproblemen. Gezien 
de drukke omstandigheden 

Oude kleding, gordijnen, (hand)doeken en andere soorten textiel en 
schoenen kunnen prima worden hergebruikt in plaats van naar de 
dure vuilverbranding. Ook als het beschadigd is of verkleurd! Breng 
het naar een kringloopwinkel of een speciale container voor textiel
inzameling. In Zandvoort staan op diverse locaties textielcontainers 
van KICI. De kleding die hiermee wordt opgehaald wordt doorver
kocht aan textielbedrijven. Met het geld dat KICI daarvoor ontvangt 
ondersteunt ze financieel projecten in binnen en buitenland die 
een steentje bijdragen aan de 
verbetering van het lot van de 
allerarmsten. zie www.kici.nl

ZANDVOORT SCHOON!? 
en 'Kleren maken de man…'

Gemeente Zandvoort

Hippie-meisjes bij Beach Club Tien

Terug in de tijd naar de hippies

NS-gebouw krijgt visagisten-vakopleiding

Een roerige tijd was het zo eind jaren ’60, begin jaren ’70 
van de vorige eeuw. Maatschappelijke onrust want de 
jeugd, die steeds mondiger werd, begon zich te roeren 
en af te zetten tegen de gevestigde orde. In die tijd ont-
stond de mooiste popmuziek en om die muziek ging het  
afgelopen zaterdag tijdens een regelrechte hippie-party 
die georganiseerd werd door Zandvoorter Roy Dijs in 
Beach Club Tien.

De ruimte in het NS-station, waarvandaan in vroeger tij-
den de kartonnen spoorkaartjes werden verkocht, krijgt 
een andere functie. Make Up-artiest Ron Schreuders start 
daar in september met het geven van een vakopleiding tot 
gecertificeerd visagist.

Al een maand maakte Dijs 
via de Facebookpagina 
‘About 40+’ reclame voor 

De opleiding gaat onder de 
naam Makeup Mansion 
vanaf 2 september van start. 
Het is een opleiding van één 
keer per week, vier uur inten
sieve praktijklessen en staat 
borg voor kwaliteit, profes
sionaliteit en ‘fun’. De lessen 

deze avond, die hij samen 
met zijn vrouw Francis en 
Dj Edwin v.d. Wouden heeft 

worden gegeven op maan
dag van 13.00 tot 17.00 uur 
en op woensdag (de eerste 
op 4 september) van 19.00 
tot 23.00 uur.

Zandvoorter Ron Schreuder 
(44) is in Amsterdam gebo

georganiseerd. Velen in de 
leeftijd die deze tijd heel be
wust hebben mee gemaakt, 
waren op de oproep afgeko
men en verschenen in stijl op 
het strand. 

Kralen, kettingen, shawls 
en kleurrijke kleding was 
gemeengoed. V.d. Wouden 
had de dag van zijn leven: 
alleen maar muziek draaien 
uit die gouwe ouwe hippie
tijd. Iedereen danste met 
de blote voeten in het zand, 
zoals het ooit allemaal be
gon, aan de warme kusten 
van de VS. Als act was er een 
vuurspuwer ingehuurd die 
de handen op elkaar kreeg. 
Als klap op de vuurpijl was 
de door de kermis georga
niseerde vuurwerkshow die 
dezelfde avond plaatsvond. 
Een waardig afscheid van het 
feest op het strand bij Beach 
Club Tien, dat tot in de kleine 
uurtjes als afterparty door
ging in café Neuf.

ren en volgde zijn visagie
opleiding aan de House of 
Orange Makeup School 
in de hoofdstad. Deze ge
renommeerde opleiding 
onder leiding van John van 
Kattenburg ronde hij in 2001 
succesvol af. Schreuder heeft 
zich daarna ontwikkeld tot 
een begrip in de wereld van 
de visagie. En nu wil hij zijn 
kennis aan anderen overdra
gen. Meer informatie over 
hem kunt u vinden op www.
ronschreuders.com.
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4 ponen, panklaar
500 gr. diepvriesspinazie
1 pakje roomsaus (Knorr)
4 grote kruimige aardap

pelen om te poffen

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 220° C. Spoel de aardappelen af, prik ze hier en daar met een 
satéstokje in en wikkel ze in aluminiumfolie. Leg ze in het midden van de oven en bak ze 
in 20 tot 25 minuten gaar. Spoel ondertussen de ponen onder stromend water schoon 
en dep ze droog met keukenpapier. Doe er naar smaak wat peper en zout over en wentel 
ze door de bloem. Breng in een koekenpan olijfolie en boter op temperatuur en bak de 
ponen, tot ze gaar zijn. Maak de spinazie heet en breng op smaak. Laat uitlekken. Maak de 
roomsaus volgens de aanwijzingen op de verpakking en breng op smaak met de Pernod. 
Pers de knoflook en meng met de zure room. Doe er de blaadjes van de takjes tijm door. 
Snijd voor het serveren de aardappels (in de folie) in totdat ze bijna doorgesneden zijn. 
Doe in de inkeping de zure room/knoflooksaus. Direct serveren.

Benodigdheden:
1 cc. Pernod (= circa 1 dopje 

van de fles, eventueel 
naar smaak meer)

olijfolie
boter

knoflook
zure room
2 takjes verse tijm
peper en zout
wat bloem

Kook eens anders…
in Het Wapen van Zandvoort!

(Advertentie)

EinsteinBarbie tijdens de opnamen voor 'Like that'

Schipper Jaap Kriele bij de Neeltje Jacoba

Opnames nieuwe clip EinsteinBarbie Watertaxi voor Zandvoortse kust
Vorige week vrijdag heeft de Amsterdamse popband Ein-
steinBarbie een videoclip opgenomen bij Beach Club N°5. 
Het werd een spektakel met James Bond-achtige taferelen, 
danseressen, een chique cocktail party en een special guest. 

Een oude traditie is in ere hersteld: bootje varen voor de Zandvoortse kust. Het is een  
initiatief van Wim Brugman, die sinds vorig jaar eigenaar is van strandpaviljoen Ajuma,  
het tweede paviljoen op het naaktstrand naast Adam en Eva. 

EinsteinBarbie is de band 
van zangeres en dichteres 
Stella Bergsma. Ze maken 
‘eigenwijze popmuziek met 
een kartelrandje’, zoals ze het 
zelf noemt. De videoclip van 
de nieuwe single ‘Like that’ 
wordt geregisseerd door de 
bekende regisseuse Doesjka 
van Hoogdalem, die vroeger 
de rechterhand van cineast 
Theo van Gogh was.

Vorig jaar bracht de band 

door Kees Rutgers

De actieve Zandvoortse 
ondernemer, die onder 
meer de Lichtfabriek en het 
Haarlemse toprestaurant 
Willendorf exploiteerde, 
heeft besloten de originele 
boot die veertig jaar gele
den al als Vlaggetjesboot op 
en neer voer, als watertaxi 
terug te brengen voor de 
Zandvoortse kust.

De boot heeft als naam 
Neeltje Jacoba gekregen, 
vernoemd naar de boot 
waarop onderwereldkoning 
Klaas Bruinsma zijn beruchte 
feesten organiseerde. Er zijn 
verschillende haltes, die op 
het strand worden aange
geven met een verwijsbord. 
Per halte wordt een bijdrage 
van twee euro per persoon 
gevraagd.

Wim Brugman (“mijn vader 
is Jaap Brugman en mijn 
moeder is Lienke, die jaren
lang voor de Zandvoortse 
Courant schreef”) zag als 
kind het bootje al in zee 
dobberen. “Ik vond dat toen 
prachtig. Toen ik de kans had 
de boot te kopen, heb ik het 
onmiddellijk gedaan met het 
idee een pendeldienst langs 
het strand te gaan beginnen. 
Doordat het tot vorige week 
steeds slecht weer was met 
veel wind, konden we niet 
uitvaren. We zijn dus eigen

de eerste single 'Petty Cash' 
uit, wat een bescheiden hitje 
werd met flink wat aandacht 
op de lokale maar ook nati
onale radiozenders. Ook de 
clip van 'Petty Cash' trok 
veel aandacht. Die bleek te 
shockerend voor de televi
sie, want toen TopPop 3 de 
clip draaide, werden enkele 
‘shockerende’ scenes eruit 
geknipt. Eind vorig jaar stond 
de band in de finale van de 
Grote Prijs van Nederland 

lijk pas sinds vorige week 
actief”, vertelt hij.

Om persoonlijk te ervaren 
hoe het is om de Zandvoortse 
kust vanuit zee te zien, vaar 
ik mee met schipper Jaap 
Kriele. De boot ligt ‘gestald’ 
ter hoogte van Ajuma. Om bij 
het bootje te komen, moeten 
we een stukje door het wa
ter lopen, waarbij het nodig 
is om de broekspijpen flink 
op te rollen en de telefoon in 
de hand te houden. Eenmaal 
aan boord toont Jaap zich 
een prima schipper. Hij ver
telt dat varen zijn hobby is, 
maar dat hij beroepsmatig 
ook iets met schepen heeft, 
hij is namelijk ontwerper van 
boten. “Maar dan veel groter 
dan de Neeltje Jacoba”, zegt 
Jaap terwijl hij ondertussen 
een plankzeilster ontwijkt, “ik 
ontwerp voornamelijk red
dings en werkboten, onder 
andere voor Defensie. Daar 
zitten superboten à la James 
Bond bij.” Ondertussen zien 
we Zandvoort aan ons voor
bij trekken. Een hele aparte 
belevenis. En wat ook zo lek
ker is, op het strand is het 
bloedheet, maar op het wa
ter waait een heerlijk briesje 
dat aangename verkoeling 
brengt.

Jaap: “Onze vertrekplaats 
is Ajuma en ik vaar tot 
Rapa Nui, op de grens met 
Bloemendaal. Daartussen 

voor bands en de afgelopen 
maanden trokken zij zich 
terug in de studio voor hun 
nieuwe single.

Like That
Het nummer waarvoor de 
clip wordt opgenomen heet 
'Like That' en is een vrolijke 
mix van zomerse ‘latin beats’ 
met ‘catchy’ zang en aanste
kelijke refreintjes. Regisseuse 
Doesjka van Hoogdalem, die 
ook de vorige clip van de 
band regisseerde, is samen 
met cameraman Thomas 
Kist verantwoordelijk voor 
het in beeld brengen van 
het strandfeest in deze clip. 
Er was een professionele 
choreograaf, die de danseres
sen instrueerde en een hele 
bijzondere hoofdrolspeler, 
waarvan de identiteit voor
af nog niet onthuld werd. 
Geruchten deden de ronde 
dat het James Bond zou zijn, 
maar nee... het was niemand 
minder dan Leo Blokhuis, de 
selfmade ‘professor in de 
popmuziek’. Naar verwach
ting is ‘Like that’ binnenkort 
te koop via iTunes.

zitten opstapplaatsen bij de 
zeilvereniging, strandpavil
joen De Haven, het Palace 
Hotel en The Spot. Op alle 
haltes leg ik aan om eventu
ele passagiers op te pikken 
en daarna te varen naar de 
halteplaats van hun keuze. 
Een boottochtje met de wa
tertaxi is een ideale onder
breking van het zonnebaden. 
Het is ook mogelijk de sloep 
telefonisch te reserveren (tel. 
0642449147). Daarnaast is 
de Neeltje Jacoba niet alleen 
een watertaxi, de boot is ook 
af te huren voor (bedrijfs)
uitjes. Er kunnen maximaal 
twaalf personen mee aan 
boord. 

Zodra het goed weer is en er 
veel mensen op het strand 
zijn, vaart de watertaxi dage
lijks van 11.00 tot 20.00 uur. 
“Zodra het weer ten slechte 
verandert dan stop ik er on
middellijk mee. Het moet 
wel leuk blijven en vooral 
verantwoord”, aldus Jaap. Na 
drie kwartier varen zet Jaap 
ons weer af voor Ajuma We 
waden weer door het water 
en bedanken de schipper 
voor zijn heerlijke taxitoer. 

Brugman is nieuwsgierig 
naar onze ervaring en geniet 
zichtbaar als die positief is. 
Overigens is Ajuma zeker een 
bezoekje waard als je ergens  
lekker wilt eten. Met de wa
tertaxi ben je er zo!

Vrijdag 2 augustus zal het Wapen van Zandvoort onderstaand recept serveren. 
Reserveren kan via tel. 023-7431556 of aan de bar in het café aan het Gasthuisplein.

Rode poon met Pernodsaus, 
spinazie en gepofte aardappel

Hoofdgerecht voor 4 personen
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Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

 Daghap:
Runderhaas steak

met verse groente en
Stroganoffsaus en frites

!! € 7,50 !!
Tel. 023 - 57 175 80

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Wij zijn nog even weg,
maar dinsdag 30 juli 

zijn wij er weer!
Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Zaterdag 27 juli - Jaarlijkse traditionele palingrokerij
verzorgd door Jan en Rolf

Vanaf 17.00 uur, tegen kostprijs, lekker paling eten !!!
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 16.00 tot 24.00 uur, 

maandag gesloten, zondag van 14.00 tot 22.00 uur 
Café Bluys - Buureweg 5 - 2042 HH Zandvoort

Tel.: 023-5730200 of 06-533 67 908 

Heeft u wat te vieren 
en kan dat niet thuis?

Kom dan gezellig 
naar Café Bluys! 

Amsterdam festival
ZONDAG 2 8 JULI 17:00 UUR: DIVERSE BUITENPODIA!

Diverse Podia Haltestraat:
Café De Lamstrael / Café Laurel & 
Hardy: Ronny Jordaan
Café Anders / Café Fier: Mike Daane
Grandcafé Neuf: Dick Vink - zang en
accordeon
Café De Klikspaan: Dennis & Yves

Gasthuisplein: Het Wapen van
Zandvoort - Amsterdamse dag
Kerkplein: HOLLANDSE gezelligheid!
Dorpsplein: Yanks - Han Holland & 
Marjet (The Voice of Holland)
N.B. Zeestraat: Café Oomstee - Zat. 27 
juli  een Amsterdamse Karaoke!

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Op zOek naar uw dOelgrOep?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Te druk op het strand? Of bent u 
gewoon niet zo dol op al dat zand? 
Kom dan zwemmen in de Aqua Mundo 
van Center Parcs Park Zandvoort! 
Met heerlijk buitenbad, ligweide en 
natuurlijk de Aqua Cinema, waar u al 
drijvend een film kunt kijken.

Kijk voor de openingstijden van de Aqua Mundo 
op onze website: www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort.

Meer informatie?  Uw gegevens:
Center Parcs Park Zandvoort Naam: ............................................................
Vondellaan 60 Woonplaats: ..................................................
2041 BE Zandvoort E-mail: ...........................................................
Tel.: 023 – 57 20 000 
of kijk op: www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort

Deze actie loopt t/m 31 augustus 2013

ZOMER AANBIEDING
TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

ZWEMMEN MET 10% KORTING
KINDEREN TOT 12 JAAR ONTVANGEN EEN GRATIS DUIKBRIL
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De Haven van Zandvoort als cultureel middelpunt

Hartverwarmend concert in een koele kerk

Urker Mans Formatie: 
'De zee zingt'

Afgelopen zondag was het strandpaviljoen de Haven van 
Zandvoort een dag lang het middelpunt van cultuur. Gale-
riehoudster Annelies Année was uitgenodigd om een deel 
van het strandpaviljoen en terras te gebruiken als galerie. 
Het bleek een geweldig idee dat zeker een vervolg zou 
kunnen krijgen. 

Aangezien de buitentemperatuur zondag j.l. aan de hoge 
kant was, zochten toch redelijk wat mensen verkoeling 
bij het concert “Sketches of Spain & French Impressions” 
dat het harpistenduo Dyade in de Protestantse Kerk gaf. 
Het bleek een schot in de roos want Colet Nierop en Marije 
Vijselaar, die sinds drie jaar samenspelen, gaven een heel 
bijzonder optreden ten beste; echt een openbaring. 

Wie goed luistert hoort dat de zee altijd zingt. En de plaats 
waar ze dat als geen ander weten is het voormalige eiland 
Urk. In de zomertour van de Urker Mans Formatie bezingen 
de mannen van Urk alle uitdagingen die de Zuiderzee het 
dorp gaf. De stormen, de krachtmetingen, het afscheid en 
natuurlijk de liefde. 

Het was slechts voor één 
dag maar het was wel 
genieten voor kunstmin

Zij leerden elkaar kennen in 
de harpwinkel in Bennebroek, 
waar Marije werkt. Hun doel 
is het publiek kennis te laten 
maken met de grootsheid en 
veelheid aan klankkleuren 
van dit prachtige instrument, 

De stemmen van de twaalf 
tenoren en bassen brengt 
dirigent Martin Mans feil
loos samen, maar u hoort ze 
ook allemaal één voor één 
in een prachtige solo. Ruwe 
Stormen mogen woeden, 
Scheepje onder Jezus' hoede, 
Houd mij vast en De kracht 
van Uw liefde zijn maar een 
paar voorbeelden van het di
verse repertoire van de Urker 
Mans Formatie. Daarnaast 
staat klassiek repertoire 
op het programma. Op het 
programma staat onder an
dere het adembenemende 
Sanctus van Gounod. Om 
het repertoire compleet te 

nend Kennemerland. In het 
zuidgedeelte van het pavil
joen had Année een prach

gemaakt van essenhout en 
bestaande uit 47 snaren en 7 
pedalen, en daarin slagen zij 
wonderwel. De beide dames 
brachten hun eigen spelple
zier en naadloos samenspel 
over op het publiek, alsmede 

maken krijgen de luisteraars 
gospels en vaderlandse lie
deren te horen. De orgelbe
geleiding tijdens het concert 
is in handen van jong Urker 
talent Hendrik van Veen. 

Op woensdag 14 augustus 
geeft de Urker Mans Formatie 
een concert in de Protestanse 
Kerk aan het Kerkplein. Het 
concert begint om 19.30 uur 
maar de deuren openen om 
18.45 uur. Reserveer vooraf uw 
kaarten via www.martinmans.
nl of bel 0625391903. De toe
gang bedraagt € 20,= en bij 
reservering € 17,50. Kinderen 
t/m 11 jaar betalen € 5,=.

tige expositie ingericht van 
kunstenaars die in haar gale
rie Année aan de Gedempte 
Oude Gracht 33 in Haarlem 
exposeren. 

De expositie in Zandvoort 
was uitermate divers. Het 
ging van moderne kunst 
tot experimentele beelden 
en van schitterende bronzen 
tot verrassende sieraden. 
Een groot deel was inge
richt voor werk van Edith 
Snoek, die vooral kinderen 
op een zeer fraaie manier 
weergeeft . De bronzen 
beelden van damesfiguren 
stonden echt te pronken 
op het terras, terwijl er een 
workshop op het zijterras 
verzorgd werd. Kunstenares 
Susan Schildkamp was op
vallend aanwezig met een 
aantal werken op doek 
van Zandvoortse tafere
len, die met name voor 
Zandvoorters zeer herken

hun enthousiasme en leuke 
wijze waarop zij de diverse 
composities aankondigden. 

Het openingsnummer was 
al direct zeer overtuigend: in 
tien minuten tijd werden be
kende melodieën uit de opera 
Carmen van George Bizet 
heel verrassend ten gehore 
gebracht en dat zette de toon 
voor de rest van het concert. 
Als tweede nummer kwamen 
‘de grijze ezeltjes op weg naar 
Azib’ van Marcel Tournier 
voorbij, een typisch Frans 
expressionistisch stuk. De 
‘Prelude, fuque en varation’ 
van César Franck wordt veel 
op orgel gespeeld en dat was 
goed te horen door de warme 
klanken van de harpen. 

Na de pauze kwamen de 
sprookjes van Moeder de 
Gans van Maurice Ravel 
voorbij. Grappig, want dit 
stuk werd ook vorige maand 
door het quatre mains piano

Annelies Année en Chris Steensma

Harpistenduo Dyade

Dirigent Martin Mans

C U L T U U R

baar zijn. Vooral het werk ‘De 
Haven van Zandvoort’ trok 
veel aandacht. Daarvoor is 
zij als voorstudie vanaf haar 
woonplaats Scheveningen 
naar Zandvoort gefietst 
en het doek mag er echt 
zijn. Zon, strandleven, de 
watertoren en de Haven 
van Zandvoort vechten om 
aandacht. De details zijn 
zeer frappant te noemen en 
typisch Zandvoorts.

Het geheel werd door Dj 
Molito, die zich voor de ge
legenheid Année aan ZeeDj 
noemde, van diverse soor
ten muziek voorzien. Deze 
fantastische dag werd afge
sloten met een veiling van 
diverse tentoongestelde 
werken en een Année aan 
Zeediner. Mooi initiatief, 
van medeeigenaar van de 
Haven van Zandvoort Chris 
Steensma, dat zeker om 
voorzetting vraagt. 

duo Wilma Broere & Herman 
Rouw ten gehore gebracht. 
Zowel ‘De schone slaapster’, 
de ‘keizerin van de pagodes’ 
en de ‘tovertuin’ bleken ook 
in deze harpuitvoering zeer 
zeker de moeite waard. 

Hoe veelzijdig en technisch 
geschoold Colet en Marije 
zijn, bleek met name uit het 
laatste stuk: ‘Parvis’ van de 
in 1941 in Frankrijk geboren 
Bernard Andrès. Het bestaat 
uit twee delen, de cortège 
(voorportaal, optocht) en 
een dans. Fantastisch uit
gevoerd. Leuk om te ver
melden is tevens dat beide 
musici hun artiestennaam 
‘Duo Dyade’ gekozen hebben 
naar aanleiding van één van 
de vele composities van deze 
Andrès. Na een toegift ver
liet het dankbare publiek dit 
wellicht onverwacht bijzon
dere concert in de hoop dat 
dit duo vaker in Zandvoort 
zal optreden.

Voor lezers van de Zandvoortse Courant wordt op de 
toegang van het concert met de Urker Mans Formatie 
op woensdag 14 augustus in Zandvoort een korting 
geboden van € 7,50. U betaalt voor een kaartje geen 
€ 20,= maar € 12,50. (Maximaal 4 personen per bon) 
Kinderen t/m 11 jaar betalen € 5,=.

Op vertoon van deze bon aan de kassa 
ontvangt u de korting. 
Reserveren is aan te bevelen. 
Dit kan via www.urkermansformatie.nl of via 
tel. 0625391903. U kunt deze bon ook opsturen naar 
UMF, Waardsedijk 48, 3448 HV  Woerden. 

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hiermee reserveer ik:

. . . . . . .  toegangskaarten voor volwassenen à € 12,50 

. . . . . . .  toegangskaarten voor kinderen t/m 11 jaar à € 5,=

Bon is geldig voor maximaal 4 personen.
De kaarten liggen op de concertavond vanaf 18.45 uur 
klaar bij de ingang van de Protestantse Kerk.
Aanvang: 19.30 uur.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Benieuwd naar de 

betekenis van 
'SKiPnatuurlijk'? 

Loop eens binnen bij 
kdv. Pippeloentje 

op vrijdagmiddag 
tussen 13.0017.00 uur, 
of maak een afspraak. 

We vertellen er graag over! 
www.pippeloentje-pluk.nl
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) 

netwerk of advies 
bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 0644 696 001.  

www.repit.nl 
Met garantie.

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken 

+ nagels knippen 
+ eelt verwijderen 

+ evt. likdoorns weghalen 
+ creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info: 5734944 of 

0650203097

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 0652461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door 

zorgverzekering) 
.........................................................

Nieuwe 
Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 

Haarlem, 
tel. 0235476101

 www.sunergy.info
.........................................................

Hoveniersbedrijf 
Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie 
straatwerk. 

0235353591 of 
0622209568

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 0653498304 
www.trade-ard.nl 

Voor een pedicure  
behandeling waarin u de 
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is in 

het verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroei
de nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hotstone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Provoet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 0646098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang,

 wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Klussen-Renovatie-Bouw 
P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen in 

en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,  
timmerwerk, badkamers 

en keukens. Kunststof 
kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit! 
Ook voor 

schoonmaakwerk 
voor bij u thuis.
Tel. 0644875212 

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
1017 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

0653693409
.........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.0235311330

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

0235713919 
of 0653231754

.........................................................
Te huur:

 7 pers. chalet 
op het eiland van Maurik. 

(Betuwe) 
All in prijs al vanaf 

€ 495 p.wk. 
Voor info: marcelhorneman @

gmail.com

Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120, per maand
0653256274

.........................................................
Grand café XL zoekt 
keukenmedewerker. 

Flexibele tijden. 
Meer info: 

065533660
.........................................................

Aangeboden wegens 
vertrek naar buitenland: 

zgan scooter 30km.
Crème/chocolat. 

95km mee gereden. 
0235714170

.........................................................
Jutters Kofferbakmarkt

17 augustus 
10.0016.00 uur. 

Ook een plek huren 
voor € 10? 

meld u aan via 
www.onairevents.nl
of tel. 0619427070. 

Ook halen
wij kleine goederen op.

.........................................................
Te koop: mooie 

klassieke gitaar. 
Camera Minolta Dynax 

(analoog)+lenzen+
flitser enz. 

Alles tegen elk 
redelijk bod. 

Na 18.00 uur: 
0237431536

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15, 
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.
schroten 13x90 mm € 2.60/m
lengtes van 2.10 tot 5.40 m. 
andere artikelen op bestelling
geopend za 12.0017.00 u en
op afspraak, ook ’s avonds. 

uitsluitend á contant, 
geen pin

AANBIEDING: 15% 
KORTING op bovenstaande 

t/m 3 augustus a.s.
Joost van Diepen 
tel. 062909106

.........................................................
Hotel Anna zoekt 

kamermeisje/ontbijthulp 
voor enkele ochtenden 

per week. 
Info: info@hotelanna.info 

of 0622696552
.........................................................

Te Huur in Zandvoort:
Licht en gezellig 

2 kamer hoekappartement 
met balkon. 

Oppervlakte ruim 50 m2, 
balkon 12 m2. 

Huurprijs per maand 
€ 650,00. 

Voorschotten per maand 
€ 125,00. Inlichtingen: 

Paul Olieslagers, 
tel. 0628562373

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Wij zijn nog met

Dinsdag 13 augustus zijn wij weer geopend!

Vakantie
t/m 12 augustus
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De christelijke Beatrixschool
&Heden Verleden

nieuwe leerkracht, juffrouw Van Egmont, aangesteld, het 
aantal leerlingen was inmiddels gegroeid naar 80. Onder 
de enthousiaste leiding van meneer Moll groeide de school 
uit zijn jasje en werden in 1969 aan de noordkant twee 
nieuwe lokalen gerealiseerd. In 1978 zou nog eenmaal een 
uitbreiding plaatsvinden met een zevende lokaal en een 
documentatiecentrum. Op 16 oktober 1976 steeg het leer
lingenaantal tot een recordaantal van 202. Sindsdien nam 
de groei van de Zandvoortse bevolking af en daarmee nam 
ook bij de Beatrixschool het aantal leerlingen geleidelijk af.

 Kleuterschool de Woelwaters 

De kleuterschool had in het begin van haar geschiedenis 
een eigen bestuur. In oktober 1970 was het feest toen het 
gebouw aan de overkant van de Beatrixschool in gebruik 
werd genomen. In 1972 werd de kleuterschool overgedra
gen aan de Stichting voor Christelijk Onderwijs. Per 1 au
gustus 1985 gingen de kleuterschool en de lagere school 
samen in één gebouw verder als basisschool, waardoor 
de naam De Woelwaters verdween. 

Nieuw schoolgebouw de Golf
In 2003 besloot de gemeente Zandvoort om op de plek 
van de Beatrixschool een schoolgebouw te plaatsen dat 
onderdak zou bieden aan 3 basisscholen en 3 peuterspeel
zalen. De basisscholen, de Duinroos, de Nicolaas en de 
Beatrix, waren herkenbaar aan hun eigen karakteristieke 
ingangen en kleuren. Na 10 jaar onderwijs gegeven te 
hebben in het nieuwe schoolgebouw, is per 3 juli 2013 een 
eind gekomen aan de Beatrixschool. Het was een gewel
dige school waar veel kinderen met plezier naartoe zijn 
gegaan. Op Facebook is een actie gestart ‘Project Beatri X’  
voor een reünie. Oudleerlingen die interesse hebben: meld 
je aan!

Tekst: door Nel Kerkman

Steeds meer basisscholen sluiten 
noodgedwongen de deuren om-
dat er minder aanbod van leer-
lingen is. In Zandvoort heeft de 
christelijke Beatrixschool na 52 
jaar voorgoed de deur moeten 
sluiten. Na het afscheid van een 
directeur, enkele jaren geleden, 
kwam de school in onrustig vaar-
water en daarmee was indirect 
het doodvonnis getekend. De 80 
kinderen die op het moment dat de sluiting bekend werd 
gemaakt nog op deze school zaten, zijn bijna allemaal 
naar andere scholen gegaan. Vorig schooljaar, het laatste 
jaar, telde de school nog maar 14 leerlingen in groep 8 en 
3 in groep 7.

Opening van de school
Op 28 januari 1958 werd de Stichting voor Christelijk 
Onderwijs in Zandvoort opgericht. In de notulen van de 
bestuursvergadering staat te lezen: “Voorzitter C. de Ru 
spreekt zijn blijdschap uit over de totstandkoming van 
de stichting en over het gunstige besluit van de gemeen
teraad van Zandvoort waarin medewerking wordt ver
leend voor de bouw van een christelijke school in Plan 
Noord.” Er kwam echter een spaak in het wiel want enkele 
ingezetenen dienden bij de Gedeputeerde Staten een be
zwaarschrift in tegen de bouw van een christelijke lagere 
school. Reden: er zouden in Plan Noord geen ouders zijn 
die principieel voor christelijk onderwijs kiezen. Na een 
jaar oponthoud besloot op 25 maart 1959 de Kroon bij 
Koninklijk Besluit gunstig ten aanzien van de komst van 
de nieuwe school. De bouw kon eindelijk beginnen! Het 
bestuur kreeg van de gemeente een terrein aangewezen 
aan de dr. J.P. Thijsseweg. Het duurde tot 2 september 1961 
toen eindelijk de officiële opening kon worden verricht 
door rijksinspecteur de heer H.J.M. Bouchette.

Van klein naar groot 
Hoewel de school slechts 4 lokalen en een aula telde en in 
het begin uit slechts 33 leerlingen bestond, met als hoofd 
van de school de heer A.L. Moll en als enige leerkracht juf
frouw Démoed, was het vertrouwen van het bestuur groot: 
“Het gaat goed komen!” In de zomer van 1963 werd er een 

Weer

Temperatuur

Max 25 25-28 25-28 23

Min 16 18 19 20 

Zon 90% 75% 55% 55%

Neerslag 20% 70% 80% 90%  

Wind zw. 3 zzo. 3 zo. 3 zw. 3

Typisch 
Hondsdagenweertje

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De komende dagen voldoen 
we ruimschoots aan het 
Hondsdagencriterium want 
de onweerskans neemt 
vooral richting en in het 
weekend flink toe. Enkele 
flinke regen en onweers
buien komen dan langs 
in ZuidKennemerland. 
Daarbij natuurlijk die druk
kende atmosfeer en een re
latief hoog percentage aan 
vocht in de lucht.

Nederland blijft tot en met 
het weekend bivakkeren 
in het brede overgangsge
bied tussen de zeer warme 
lucht boven Duitsland en 
verder oostwaarts en de 
koele oceanische lucht die 
telkens aanstalten maakt 
om via WestNederland in 
te stromen. In zo’n over
gangsgebied waar beide 
luchtsoorten als het ware 
botsen, komt doorgaans 
dynamisch weer voor in 
de vorm van soms heftige  
onweersbuien die veel  
water op korte tijd afge
ven. Ook zijn hagel en felle  
windstoten mogelijk.

Qua temperatuur blijven we 
op een vrij zomers niveau 
zitten de komende dagen. 
Tot en met het weekend  

zitten we veelal op tenmin
ste 2328 graden. Meestal 
waait er een zwakke tot  
matige aanlandige wind 
vlak uit zee, zodat het op de 
stranden uitstekend toeven 
is bij zo’n 2223 graden. 

De nachten zijn ronduit on
aangenaam om te slapen 
en zeker in de dichtstbe
bouwde gebieden komt het 
kwik met moeite beneden 
de 19 graden. In het open 
veld koelt het wat meer  
en ook sneller af en kan het 
in de late avond 6 graden 
koeler zijn.

Na het komende weekend 
houden we een licht wis
selvallige weertrend met 
ongeveer normale juli
temperaturen. Zo nu en dan 
valt er een bui of regent het 
even in Zandvoort en omge
ving, maar de droge momen
ten met zon blijven toch wel 
in de meerderheid tot in de 
eerste augustusweek. 

Al met al doet de (hoog)zo
mer van 2013 het gelukkig 
beter dan in 2011 en 2012.  
Meer weerinfo via de site 
www.weerprimeur.nl
   
weerman Marc Putto 

In de kalenderklimatologie zijn de Hondsdagen een ty-
pische singulariteit (datumgebonden weersverschijn-
sel) en tussen 19 juli en 18 augustus zijn die Hondsdagen 
er ieder jaar. Deze fase werd en wordt doorgaans geken-
merkt door een zwoele en nogal instabiele atmosfeer 
met relatief grote onweerskansen. 

 Do. Vr. Za. Zo. 



Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week 2013

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

zand
kOrrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Wist u al dat wij ook
zomerse Fair Trade
kleding hebben?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Noord-Hollandse oude Goudse
SMAAQ GOUD

Heerlijk stuk Holland in het buitenland!
Nu 500 gram € 6,98kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hele maand juli voor Pashouders
Varkensfilet rollade 

Kilo € 9,95

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Nu met Zandvoort Pas;
Beautea BeleviNg
(geZichtsBehaNdeliNg)

www.Praktijkixchel.Nl

wellNessPraktijk

10%
korting
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Zoals de schaduw

het lichaam volgt,

zo worden we

wat we denken. 
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(Boeddha)

Tegeltje

… stonden Greet en Truus weer eens de wereld te verbete
ren. Truus vertelt nogmaals het verhaal over haar autisti
sche zoon en de gevolgen van de bezuinigingsplannen van 
het kabinet. “Weet je wat het is? Met al dat gerommel aan 
de subsidies voor speciale werkplekken is mijn zoon straks 
de dupe. Hij zet nu voor zijn lol wasknijpers in elkaar maar 
denk maar niet dat hij dat in het echte leven ook kan doen. 
Nee hoor, als hij geen zin heeft in het in elkaar zetten van 
rode knijpers, kan hij lekker pielen met blauwe. Zo zitten die 
mensen in elkaar. Op dinsdag is het een gele dag bijvoor
beeld. Alleen maar gele knijpers maakt hij dan. Maar bij een 
echt bedrijf kan dat natuurlijk niet. Als er dan op dinsdag 
een bestelling binnenkomt voor vierhonderd paarse knij
pers met te dun ijzerdraad dan verdomd hij dat. Dinsdag is 
geel en niemand die hem op een ander idee kan brengen.”

“Ja maar Greet, je vergeet een belangrijk ding. Inmiddels 
kun je wel degelijk een carrière opbouwen met die makke 
van je zoon. Hij kan gewoon zijn goddelijke gang gaan. 
Neem die joker in het kabinet nou, die Samsom. Heeft ook 
zo’n kind dus hij zal het wel afgekeken hebben van hem. 
Alles lekker kapot nivelleren zoals dat dan genoemd wordt. 
Carrière of normale baan zoals Katja achter de kassa hier, 
iedereen moet lekker hetzelfde verdienen. Alle topecono
men raden het af maar deze autist gaat gewoon door met 
rode madiwodovrijdag! En zaterdag en zondag kijkt hij 
hoe die spruit van hem het doet. Het interesseert hem geen 
lor dat er een bestelling klaarligt voor een betere economie. 
Hij zal en moet zijn eigen kleur wasknijpers in elkaar zet
ten. En iedereen accepteert het en zo heb je toch nog een 
glansrijke loopbaan. Je zoon komt 
heus wel op zijn pootjes terecht.”

“Mag ik wel het bonnetje mee voor 
mijn kasboekje? Moet er toch op
letten wat er tegenwoordig allemaal 
uitgaat.”

In de buurtsuper…

Uitgesproken!

Iedereen kent hem als de vriendelijke gastheer van café Anders 
aan de Haltestraat 28 in Zandvoort. Van donderdag tot en met 
zondag kunnen de Zandvoorters, en de toeristen natuurlijk, zich 
daar vermaken met een hapje en/of een drankje. Naast dat Tom 
een passie heeft voor de horeca, heeft hij ook een passie voor 
bloemen. Jawel, hij is ook een bloemsierkunstenaar! Tijdens zijn 
studie aan de Tuinbouwschool werkte Tom al in de horeca. Dit 
heeft hij altijd gedaan naast zijn bloemsierkunst.

Café Anders is eigenlijk gewoon op zijn pad gekomen. 
Café Anders was zes jaar geleden een tapasrestaurant. 
De oude eigenaar had er eigenlijk geen plezier meer in 
en tijdens een potje kaarten besloot Tom, samen met zijn 
vrouw Debby, de ‘tent’ over te nemen. Zo gezegd en zo 
gedaan: café Anders was geboren! Voorheen werkte hij bij 
“De Manage”, waar hij een heel netwerk had opgebouwd, 
dus binnen een paar weken was het super druk in café 
Anders! En sindsdien is het altijd een volle bak. En heel 
gezellig! “Wij houden ervan om mensen het naar hun zin 
te maken”, vertelt hij.

Ook wordt er lekkere muziek gedraaid, zoals oude Dance 
Classics, jaren ’80 en ’90muziek. Bovendien worden er 
soms hapjes uitgedeeld, want bij een drankje hoort nou 
eenmaal een hapje. “Ik ben zeer gastvriendelijk en Debby 
ook”, zegt hij. Elke donderdag kunnen mensen ook een 
maaltijd eten. Ze kunnen kiezen uit 2 gerechten met 

vlees/vis of vegetarisch, vers gemaakt door de veelzij
dige Tom zelf! “Het is gewoon leuk om mensen een leuke 
avond te bezorgen”, zegt hij.

Bloemstukken maken doet hij ook nog steeds, maar al
leen voor grote opdrachtengevers. Tom geniet van alle 
dingen die hij doet, want hij doet wat hij echt leuk vind! 
“Alles wat ik doe zit in mijn hart”, glimlacht hij. En het 
gaat goed! Hij hoopt wel dat het wat mooier weer wordt, 
zodat zijn collega’s aan het strand het ook wat drukker 
gaan krijgen!

Maar met het mooie weer kan er natuurlijk ook op het 
terras van café Anders genoten worden. Bovendien is er 
elke zondag live muziek. Dus voor degene die café Anders 
nog niet bezocht hebben is het zeker de moeite waard 
om de huiskamersfeer eens te proeven. Eveneens kan 
café Anders afgehuurd worden voor borrels of partijen. 

De twee grote passies 
van Tom Paridon 

zijn mensen en bloemen!

Kijk nou eens!
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En toen was er zon…

Interview

Tom Paridon



14

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Ontheffing APV Zandvoort i.v.m. spoorwerkzaamheden
Er is een ontheffing verleend op grond van artikel 4:6 van 
de APV ivm overschrijding geluidsbelasting voor spoorwerk-
zaamheden van vrijdag 18-10-2013 23:00 uur tot maandag 
21-10-2013 07:00 uur

Evenementenvergunningen verleend 
• Er is een evenementenvergunning verleend aan Fjuze voor 

het evenement, Sky Radio Summer Sing-a-Long op zondag 
28 juli 2013.

• Er is een evenementenvergunning verleend aan Evenemen-
tenplatform voor het evenement Amsterdam Beach Festival 
op zondag 28 juli 2013.

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen 
kunnen worden ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter 
inzagenlegging van het concept - besluit vermeld worden. In 
die gevallen kan alleen beroep worden ingesteld als zienswij-
zen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Dr.Schaepmanstraat 11, kappen boom in voortuin, verzonden 

17 juli 2013, 2013-VV-086.
-  Lijsterstraat 25, plaatsen uitbouw aan voorzijde, verzonden 

18 juli 2013, 2013-VV-055.

Bentveld:
-  Westerduinweg 16, kappen drie bomen achtertuin, verzon-

den 17 juli 2013, 2013-VV-085.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
-  Dr.Kuyperstraat 2, plaatsen aanbouw, verzonden 18 juli 2013, 

2013-VV-053.
-  Boulevard Paulus Loot 65, vergroten garage, vervangen ko-

zijnen, isoleren buitengevels en vergroten balkon, verzonden 
19 juli 2013, 2013-VV-068.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.

Gemeentelijke publicatie week 30 - 2013

Kennisgeving ontwerp Actieplan geluid 2013 - 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort 
maken bekend dat zij een ‘ontwerp Actieplan Geluid’ hebben 
vastgesteld als bedoeld in artikel 11.12 Wet milieubeheer. Het 
plan ligt vanaf 25 juli voor eenieder ter inzage bij het gemeen-
tehuis van Zandvoort. Eenieder kan een zienswijze over het 
ontwerp Actieplan naar voren brengen. 

De verplichting tot het opstellen van een Actieplan geluid is 
opgenomen in de Wet milieubeheer en vloeit voort uit de Euro-
pese Richtlijn Omgevingslawaai. Het Actieplan is gebaseerd op 
de geluidsbelastingkaarten over het jaar 2011 die in het najaar 
van 2012 zijn vastgesteld. De geluidsbelastingkaarten geven 
inzicht in de geluidsbelastingen van weg-, rail-, industrie- en 
luchtvaartlawaai. Het Actieplan is gericht op de evaluatie en 
het beheersen van het omgevingslawaai waaraan mensen 
worden blootgesteld. Tegen de vaststelling van het definitieve 
Actieplan geluid is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Het ontwerp Actieplan Geluid ligt met ingang van 25 juli 
gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van 
Zandvoort. Gedurende de termijn van de tervisielegging kan 
eenieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen kenbaar 
maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt 
worden bij Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Bever-
wijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerp Actieplan 
geluid”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een 
afspraak maken met Milieudienst IJmond, telefoonnummer 
0251-263863.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Strandafgang Zuiderduin 3, draaien en verplaatsen contai-

ners, ingekomen 11 juli 2013, 2013-VV-088.
-  Haltestraat 27, houten vloer vervangen voor beton vloer, 

ingekomen 15 juli 2013, 2013-VV-089
-  Grote Krocht 30, aanpassen voorgevel en het wijzigen van 

handelsreclame, ingekomen 18 juli 2013, 2013-VV-090.
-  Brederodestraat 170, plaatsen dakkapel, ingekomen 18 juli 

2013, 2013-VV-091.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen ken-
baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m don-
derdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiter-
aard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak 
maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Dubbele zege Keff op circuit Zolder Ben Zonneveld wint Zandvoort Open

SUP challenge op strand Zuid

Onder zomerse omstandigheden kwam Zandvoorter Ard Keff in het eerste weekend van 
juli op het Belgische circuit van Zolder weer uit in de BMW E30 Cup. Keff maakte deel uit 
van een veld van bijna veertig wagens. 

Op de banen van de Kennemer Golf & Country Club is afgelopen maandag het jaarlijkse 
Zandvoort Open gespeeld. Met 35 Stablefortpunten heeft Ben Zonneveld deze dertiende 
editie op zijn naam geschreven. Hij had één punt meer dan de nummers twee en drie. 

Komende zondag organiseren de Watersportvereniging 
Zandvoort en de Surfvereniging Zandvoort samen de 
Mystic SUP Challenge. SUP staat voor Stand Up Paddling 
en is een sport die de afgelopen jaren wereldwijd aan een 
opmars bezig is. De sport is overgekomen uit Hawaii en je 
ziet SUP-pers steeds vaker in Zandvoort op zee. Komende 
zondag dus op het strand de bij de WVZ.

Zoals gebruikelijk bestond 
ook dit weekend weer uit een 
vrije training en een kwalifi
catie training in de ochtend. 
In de middag waren er nog 2 
races van 8 ronden. Na een 
lange absentie deed ook 
voormalig Formule 3 coureur 
Stefan de Groot weer mee. 

Tijdens de kwalificatie ging 
Keff bijna als laatste de baan 
op om zo een vrije ronde te 
hebben voor een goede ron
detijd. Het lukte hem niet 
want hij zette een tweede 
kwalificatietijd neer, op 0,2 
seconden van De Groot. Keff 
was desalniettemin tevreden 
en heeft in voorgaande races 
laten zien dat zijn kracht tij
dens de races zelf ligt.

Zijn winst leverde, na 
het Zandvoorts Minigolf 
Kampioenschap van vorige 
week, een opmerking van 
één van de andere deelne
mers op: “Die Zonneveld kan 
alles met een golfbal en een 
club!”

De dertiende editie zou iets 
speciaals moeten hebben 
voor de spelers die bijgelovig 

Zondag worden twee ‘Beach 
Races’ gevaren. De eerste 
start om 11.15 uur en is voor 
de recreanten. Deelnemers 
zullen dan 3 rondjes van 
500 meter afleggen. Om 
14.00 uur start de tweede 
race, waarin de geoefende 

Bij de start van de eerste race 
was regerend kampioen Keff 
behoorlijk goed weg. In de 
eerste linkse bocht na de start 
zat hij al naast De Groot en 
door later te remmen wist hij 
hem buitenom in te halen en 
daarmee direct de koppositie 
te pakken. De Zandvoorter zat 
in een goed ritme en reed be
hoorlijk geconcentreerd. Dat 
vertaalde zich in een lang
zaam groeiende voorsprong 
op De Groot en de rest van 
het veld. “Ik reed een solide en 
goede race en won met bijna 
vier seconden voorsprong op 
Stefan De Groot en met acht 
seconden op Tobias Kreuger. 
Bovendien reed ik ook de snel
ste race ronde”, aldus Keff na 
afloop van de eerste race. 

zijn. Ze kregen hun zin, want 
de klimatologische omstan
digheden waren zwaar, de 
temperatuur liep op som
mige plaatsen in de baan op 
tot ver boven de 30°. Zeven 
spelers moesten zich gedu
rende de wedstrijd hierdoor 
zelfs terugtrekken. KG&CC
voorzitter Hans Bosch herin
nerde zich de vorige editie, 
toen kwam de regen met 

SUPpers aan de start zullen 
verschijnen. Zij varen een 
parcours van 4 rondes van 
1.8 km, waarbij de deelne
mers ieder rondje een klein 
gedeelte over het strand 
moet lopen. Afhankelijk 
van wind en stroming kan 

autosport autosport

watersport

De winst van de eerste race le
verde de ‘pole’ op voor de twee
de race. Net als in de eerste 
race kwam Keff goed op gang 
en kon hij met twee wagen
lengtes voorsprong de eerste 
bocht induiken. De Groot kon 
aanvankelijk blijven aanhaken 
op slechts een seconde van 
Keff, die door kleine foutjes het 
gat niet groter kon maken. “Ik 
werd een beetje boos op mij
zelf, herpakte mijn concentra
tie en vanaf dat moment reed 
ik een strakke race en kon ik 
ook de tweede race winnen 
met bijna vijf seconden voor
sprong op Stefan de Groot en 
bijna tien op Tobias Kreuger”, 
vertelde Keff na afloop van de 
tweede gewonnen race op het 
Belgische Zolder.

bakken uit de hemel: “Een 
opmerkelijk contrast”. Hij 
dankte in zijn toespraak de 
tomeloze inzet van het team, 
onder leiding van caddymas
ter Ronald Zwemmer, dat 
opnieuw in staat was om 96 
Zandvoorters een mooie dag 
te laten beleven op de baan. 
Dit jaar waren er dermate 
veel inschrijvingen dat van 
de spelers van vorig jaar er 
slechts 19 deze keer ook mee 
konden doen. Golf leeft blijk
baar in Zandvoort.

Uitslag: 1: Ben Zonneveld (35 
punten), 2: André Jonker (34), 
3: Rob Drogtrop (34), 4: Ad 
Paap (34), 5: J. Zut (33). Beste 
dame was Anneke Polak met 
29 punten. Longest drive da
mes: Ifna Toornent; heren: 
Jorit Schmidt. Neary dames: 
Mariette van de Meer; heren: 
Robert Tesselaar.

de wedstrijd wel 1½ tot 2 
uur duren. Een ware uitput
tingsslag dus. Omdat deze 
wedstrijd meetelt voor het 
SUPNL jaarklassement, ko
men er SUPpers vanuit het 
hele land naar Zandvoort.

Verder is er nog een Wave 
Contest, worden er diverse 
gratis clinics georganiseerd, 
en veel importeurs tonen 
de nieuwste materialen. 
De toegang is gratis en ie
dereen is welkom. Kijk voor 
meer info op: wvzandvoort.
nl.

adverteerders

Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dorsman Assurantiën
Exprom
Groenestein & Schouten 

Fin. diensten
La Bonbonnière 
Laurel & Hardy
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede

Administratiekantoor 
K. Willemse

Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen

Ard Keff op circuit van Zolder | Foto: Thomas Bakker Alle prijswinnaars bij elkaar

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

ONS paviljoen 11
Pluspunt
Rijschool Barry Paap
Tand Prothese Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
VVV Zandvoort/Amsterdam 

Beach Festival
Wapen van Zandvoort

Kostverlorenstraat 121, 2042 PE  Zandvoort
tel: 023 57 168 41
info@notarissenzandvoort.nl
www.notarissenzandvoort.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.
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Zie onze advertentie op de achterpagina 

5 9Actueel Jeugd Knrm Sport
Rekreade weer
afgesloten met
Santekraampie

Internetfilmpjes
uploaden met
de bibliotheek

Nieuwe schipper
neemt stokje over
van ‘oude rot’

Olympiër over
zijn liefde voor
het surfen

9e jaargang • week 31
1 augustus 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

9 15

Het Amsterdam Beach Festival, dat afgelopen zondag in Zandvoort plaats vond, is 
een daverend succes geworden. Zowel in het dorp als op het strand kwam het pu-
bliek in groten getale af op de talloze activiteiten en festiviteiten. Aanvankelijk leek 
de harde wind spelbreker te zijn op het strand maar uiteindelijk viel dat heel erg 
mee, mede omdat de zon als overwinnaar uit de strijd kwam.

Het Europees Kampioenschap zandsculpturenbouwen 
is afgelopen maandag van start gegaan. Op een acht-
tal plaatsen in Zandvoort werden grote bergen speciaal 
zand gestort waaruit ongetwijfeld prachtige kunstwer-
ken zullen herrijzen. Vrijdag 9 augustus wordt bekend 
gemaakt wie Europees kampioen 2013 is geworden.

Zodoende werden de acti
viteiten bij de strandpavil
joens goed bezocht, met als 
hoogtepunt de Summer Sing 
Along van Sky Radio tussen 
de Haven van Zandvoort 

en Beach Club Tien. Ben 
Saunders liet niet alleen ho
ren een uitstekende zanger 
te zijn, hij kreeg ook nog eens 
het enthousiaste publiek aan 
het zingen.

Het thema dit jaar is ‘Cul
turele iconen uit Europa’. 
De deelnemers komen 
uit Nederland, Engeland, 
Ierland, Tsjechië, Spanje, 
Italië, Oekraïne en Rusland. 
Elke deelnemer zal naar ei
gen keuze een of meerdere 
culturele iconen en aspec
ten uit zijn of haar land van 
herkomst verbeelden in een 
zandsculptuur. De deelne
mers hebben vooraf een ont
werp moeten inleveren, dat 

Amsterdam Beach Festival groot succes EK zandsculpturen
is van start gegaan

Meezingen tijdens het ‘Summer Sing Along’ van Sky Radio

Amsterdam
aan zee

‘Aan de Amsterdamse 
grachten… dat wordt 

voortaan: Aan het 
Amsterdamse strand…’

De Mannetjes

In het dorp scoorde Rosarito 
op de Grote Krocht met haar 
modeshows, Holland Casino 
leerde met een mobiele gok
tafel hoe Black Jack werkt en 
bij de galerie de Buzzzzhalte 
werd Amsterdamse kunst 
gemaakt. Het meeste publiek 
kwam echter af op de live mu
ziek, waarbij de Haltestraat 
met drie podia de absolute 
trekpleister was, alhoewel 

is beoordeeld door de WSSA.
 
Er worden zandsculptu
ren gebouwd op het Bad
huisplein, het Kerkplein en 
het Raadhuisplein. Het pu
bliek kan de deelnemers tot 
en met 9 augustus dagelijks 
tussen 09.00 en 17.00 uur op 
de verschillende plekken in 
Zandvoort aan het werk zien.

Start bouw Zandsculpturen vanaf 3 augustus 
tussen 9 en 17 uur op diverse locaties 

in Zandvoort. Zie voor meer informatie: 
www.zandvoort.nl of www.vvvzandvoort.nl 

Gemeente ZandvoortHaltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

SEA OPTIEK declareert 
(indien gewenst) voortaan 

uw ziektekostenvergoeding 
rechtstreeks!! Uw vergoeding 

wordt dan direct van uw 
factuur afgetrokken en zo kan 

het zijn dat u (bijna) niets 
hoeft te betalen voor uw 

nieuwe bril, glazen of lenzen!
Laat ook uw vergoeding door 

ons nakijken en profiteer!

Dirk Zandvoort

Burg. Engelbertsstraat 21
bij €15,- aan

boodschappen

1e UUR 
GRATIS
parkeren
alléén op ons parkeerterrein

Vanaf nú

ook het Wapen van Zandvoort 
op het Gasthuisplein ’s mid
dags een overvol terras trok 
met live gezongen karaoke 
hits. Hier bleek dat Klaas 
Koper meer met zijn stem 
kan dan omroepen alleen. 
De Yanks op het Dorpsplein 
scoorde met Han Holland en 
Marjet, bekend van The Voice 
of Holland, en bij het pas ge
opende Amsterdam Beach 
Hotel trok zanger Glenn Palm 
een vol terras.

Wat de Haltestraat be
treft viel ter hoogte van De 
Klikspaan, en de sinds afge
lopen weekend weer geopen
de cafés The Buddy’s en Sam 
Sam, te genieten van een 
keur aan Nederlandstalige 
artiesten, onder aanvoering 
van Dennis en Yves. Alles bij 
elkaar brachten zij een gevari
eerd repertoire met een hoog 
Hazesgehalte. Dat gold ook 
bij cafés Fier en Anders, waar 
de Zandvoortse eer werd 
hooggehouden door zanger 
Mike Daane. Daartussen 
probeerde accordeonist Dick 
Vink zich staande te houden 
bij café Neuf. Qua muzikali
teit lukte dat prima. Op het 
laatste podium, bij Laurel en 
Hardy en de Lamstrael, zorg
de Ronny Jordaan er in zijn 
uppie voor dat het publiek 
tot het eind in Amsterdamse 
sferen bleef. 

Hoewel het vuurwerk op het 
strand om half elf ’s avonds 
het officiële einde aangaf 
van het Amsterdamse festijn, 
ging het spektakel in het dorp 
tot na middernacht door.

vervolg op pagina 3
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zondag 6 oktober

Voorverkoop gestart!
Bel voor reserveringen 
023 - 57 157 07 

dolf Jansen Miss Molly & Me 
   rayan Panday Pieter derks 
      PiePschuiM eMilio guzMan

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

aug

waterstanden

1
2
3
4
5
6
7
8

Voor het verzorgen van uw uitvaart  
in Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend informatiegesprek mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67 - 2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278

Omdat wij u begrijpen

familieberichten
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Iedere dag geopend 
voor ontbijt, 
lunch en diner

Drie gangen 
keuzemenu: 
€ 24,50 p.p.

Voor reserveringen: 0235713200
www.beachclubtien.nl

Coppa di Parma
met tomaat, ui en Parmezaanse kaas

of
Gerookte forel

met een mayonaise van dille
❖

Kabeljauwfilet met mosterdsaus
of

Kalfsbiefstuk met briesaus
❖

Sorbetijs

Nog twee optredens 
in Muziekpaviljoen 

Op 4 en 25 augustus staan de laatste optredens van 2013 
in het Muziekpaviljoen geprogrammeerd. Beide optredens 
worden ingevuld door artiesten die voor Zandvoort zeker 
geen onbekenden zijn.

Op zondag 4 augustus staat 
niemand minder dan de 
Flower Town Jazzband op het 
programma, met als speciale 
gast de Zandvoortse violist 
Louis Schuurman. Dixieland 
jazz, met o.a. de Zandvoorters 
Adam Spoor op de saxofoon 
en Berry Zand Scholten op 
de trombone, is het voor
laatste optreden van dit sei
zoen op de rotonde van het 
Raadhuisplein. Tijd: 13.00  
16.00 uur.
 
Op de laatste dag van 

h e t  M u z i e k p av i l j o e n 
programma, zondag 25 
augustus a.s., is het tijd 
voor de tenor en enter
tainer Mark Janicello. De 
Amerikaan, die korte tijd 
een Art Gallery heeft ge
rund aan de Thorbeckestraat, 
komt hiervoor speciaal over 
vanuit Duitsland waar hij 
momenteel in verschillende 
producties optreedt. Met zijn 
musical songs en operanum
mers zullen de stoelen op de 
rotonde weer snel bezet zijn. 
Tijd: 13.00  16.00 uur.

Spotlight

In plaats van kaarten
Wanneer een boot

Achter de horizon verdwijnt,
Is hij niet “weg”

Wij zien hem alleen niet meer.

Tot ons grote verdriet is plotseling van ons heen-
gegaan onze lieve zoon, broer, zwager en geweldige 
oom 

Pieter Hermeling
5 april 1962      Zandvoort       28 juli 2013

Hij was gewoon een goed mens

 An en Bert Hermeling

 Nicolette en Jan
    Vincent

 Jacqueline en Cees
    Wesley, Branco 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donder-
dag 1 augustus van 19.15 tot 20.00 uur in het 
Uitvaartcentrum op de begraafplaats aan de     
Tollensstraat in Zandvoort.

De begrafenisplechtigheid is op vrijdag 2 augustus 
om 14.00 uur op bovengenoemde begraafplaats.

Na de begrafenis is er mogelijkheid tot condoleren 
bij Yanks Saloon aan het Dorpsplein in Zandvoort.

Mike, Hannie, Max en alle medewerkers  
van Grand Café XL wensen 
de familie heel veel sterkte 

bij het verlies van Pieter Hermeling.
inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Wilt u iemand in 
de Spotlights zetten?

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl
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…was Zandvoort even ver
anderd in Amsterdam. Het 
Amsterdam Beach festival 
werd een super feestje. De di
versiteit aan muziek was groot, 
van smartlappen tot aan mee
zingers. Vanuit mijn tuin kon 
ik meegenieten. Voor één dag 
kreeg Zandvoort eindelijk het 
stempel Amsterdam Beach. 
Wat zal Wim Peeters daar een 
kick van hebben gekregen. In 
1997 lanceerde hij de gedachte 
om van Zandvoort een stads
deel van Amsterdam te maken 
en het gewoon ‘Amsterdam 
Beach’ te noemen. Een idee 
dat destijds weinig aanhan
gers kreeg. Net zoals hij in 
1998 zijn politieke partij Eén 
Zandvoort met veel verve ten 
tonele bracht, die het toen niet 
gehaald heeft. Maar uiteinde
lijk is Amsterdam Beach na 16 
jaar toch een feit. 

Er wonen in Zandvoort heel 
veel ‘Mokumers’. Niet dat ik 
daar problemen mee heb, 
want van kinds af aan ben ik er 
mee opgegroeid. Mijn ouders 
verhuurden net zoals zovelen 
in Zandvoort hun woning voor 
een paar maanden aan Am ster
dammers. Het was behelpen 
want de toilet, douche en keu
ken werden gedeeld. Ik kan me 
nog de naam van een Am ster
dams gezin herinneren: familie 
Kat. Een heel aardig gezin dat 
elk jaar terug kwam. Ik speelde 
vaak met de kinderen en ging 
ook met ze naar het strand. Om 
te plagen had ik een standaard 
zinnetje: “Hep je de son al in de 
see sien sakken?”. Verder nam je 
automatisch het Amsterdamse 
dialect over maar dat vonden 
mijn ouders niet zo gewel
dig. Amsterdam was voor mij 
als stad iets onbereikbaars. Ik 
mocht er nooit alleen naar toe, 
laat staan dat ik er mocht wer
ken. Geen sprake van! 

Tijden veranderen en ook de 
namen van steden en dorpen. 
Of we ooit het voorportaal wor
den van Amsterdam? Ik 
hoop het niet. Want zeg 
nou zelf Zandvoort aan 
Zee klinkt toch iets beter 
dan Amsterdam Beach! N

el
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er
km

an

Volgens mij…

4	 Place	du	Tertre	-	Poststraat/Kerkplein, 10.00-17.00 uur

4	 Muziekpaviljoen	-	Zandvoorts jazz trio met Cathy 
 Rhodês Samé Lottin, violist Papa Luigi en Saxofonist  
 Adam Spoor, 13.30-16.00 uur

9	 EK	Zandsculpturen	-	Feestelijke bekendmaking winnaar, 
 Kerkplein 

10	Avondmarkt	-	Jaarmarkt door het centrum, 
 17.00-22.00 uur

11	Zomermarkt	-	Jaarmarkt door het centrum, 
 10.00-16.00 uur

11	Nationaal	Oldtimer	Festival	-	Circuit Park Zandvoort

Iedere donderdag:
	 Biologische	markt - Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur

Iedere vrijdag:
	 Creamarkt	Center	Parcs - Market Dome 
 Center Parcs, 18.00-22.00 uur

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

^ augustus	_ augustus a	

Evenementenagenda

Bezuinigingen ingetrokken

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
1 augustus t/m 7 augustus

DE SMURFEN 2 (3D/NL)
DAGELIJKS om 12.30 & 14.30 UUR

MONSTERS UNIVERSITY (3D/NL)
DAGELIJKS om 16.30 UUR

BEFORE MIDNIGHT
DAGELIJKS om 19.00 UUR

WORLD WAR Z (3D)
DAGELIJKS om 21.30 UUR

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Bezuinigingen huishoudelijke hulp
zijn voorlopig van de baan

Het besluit om het aantal uren huishoudelijke hulp te ver-
minderen, is door het college van B&W ingetrokken. Afge-
lopen week viel de beslissing. Bij de behandeling in april 
van het voorstel om tot bezuinigen te komen, had de raad 
het er al moeilijk mee, maar stemde toen wel in. De vele 
bezwaren van ouderen hebben het college toch van ge-
dachten doen veranderen.

In april besloot de gemeen
teraad akkoord te gaan met 
bezuinigingen op de kosten 
van de huishoudelijke hulp 
via de WMO. Dit kwam er 
vooral op neer dat het aan
tal uren huishoudelijke hulp 
voor veel mensen drastisch 
werd verminderd. Het leek 
erop alsof er standaard al een 
korting werd toegepast door 
middel van een lagere indi
catie en dat stuitte tegen de 
borst van vooral SZ maar ook 
bijvoorbeeld bij de Senioren 
Vereniging Zandvoort. Zij rie
pen de ontvangers van huis
houdelijke hulp op om tegen 
dit besluit bezwaar te maken. 
De onafhankelijke bezwaren
commissie heeft de bezwaar
makers nu gelijk gegeven. De 
commissie vindt dat de ma
nier waarop het aantal uren 
huishoudelijke hulp wordt 
verminderd, juridisch niet 
houdbaar.

Vooralsnog krijgt iedereen 
weer het aantal uren huishou
delijke hulp waarvoor ze voor 
het besluit genomen werd, 
recht hadden. De gemeente 

moet daarvoor wel in overleg 
met de zorgaanbieders over 
hoe een en ander op korte ter
mijn gerealiseerd kan worden, 
want die hadden al rekening 
gehouden met een sterk ver
minderd aantal uren dat inge
vuld moest worden. De nood
zaak om te bezuinigen op de 
hulp bij het huishouden blijft 
wel bestaan en daarom wil 
het college nu het proces om 
iedereen opnieuw te indice
ren gefaseerd gaan oppakken. 

Wethouder Gert Toonen 
meldde het collegebesluit 
aan de raad via een memo: 
“De individuele geadresseer
den van de besluiten worden 
op korte termijn schriftelijk 
geïnformeerd over de precie
ze gevolgen die de intrekking 
van het besluit voor hen zal 
hebben. Een ieder krijgt weer 
het aantal uren huishoude
lijke hulp waarvoor ze vóór 
de beschikking van 6 mei wa
ren geïndiceerd. Het kan nog 
wel enige tijd duren voordat 
men het oude aantal uren ook 
daadwerkelijk weer krijgt. De 
reden hiervoor is dat de zorg

aanbieder tijd nodig heeft om 
deze uren feitelijk te kunnen 
realiseren.” 

Toonen gaf verder aan dat 
het beleid zal moeten wor
den aangepast: “Een van 
de argumenten van de be
zwaarcommissie om aan 
het college te adviseren de 
bezwaarschriften gegrond te 
verklaring is het gegeven dat 
de verordening maatschap
pelijke ondersteuning, de be
leidsregels maatschappelijke 
ondersteuning en het besluit 
maatschappelijke ondersteu
ning onderling niet sluitend 
zijn. Deze omissie zal als eer
ste worden gerepareerd. De 
noodzaak om te bezuinigen 
op de hulp bij het huishouden 
blijft echter onverminderd 
bestaan. Tevens is de com
missie van mening dat de 
termijn van invoering van de 
maatregel aan de zeer krappe 
kant is. Nadat het college de 
beleidsregels en het besluit 
hebben aangepast aan de 
verordening, is het voorne
men het proces van herin
dicering opnieuw op te pak
ken. Daarbij wordt gedacht 
aan een gefaseerde aanpak, 
waarbij als richtdatum 1 janu
ari 2014 wordt genomen. Dit 
houdt derhalve in dat de voor
genomen bezuiniging voor 
2013 naar alle waarschijnlijk
heid niet gehaald zullen gaan 
worden.” 

Uit deze hopen zand herrijzen ware kunstwerken

De wedstrijd wordt gehouden 
onder auspiciën van de in Den 
Haag gevestigde World Sand 
Sculpting Academy, WSSA, de 

toonaangevende organisatie 
die wereldwijd zandsculp
tuuractiviteiten initieert en 
uitvoert. De wedstrijd wordt 

aan de hand van interna
tionaal erkende richtlijnen 
gehouden. Uit een database 
van 600 hooggekwalificeerde 
kunstenaars uit alle wereld
delen, zijn ook dit jaar weer 
de 8 beste kunstenaars uit 
Europa uitgenodigd. 

VVV Zandvoort heeft een flyer 
uitgebracht waarop een route 
staat uitgestippeld langs de 8 
zandsculpturen. Via de zowel 
in de flyer als bij elk sculptuur 
te scannen QRcode, kan het 
publiek extra achtergrondin
formatie over de sculpturen 
en de kunstenaar ontvangen. 

vervolg - pagina 1 - EK zandsculpturen is begonnen
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burgerlijke stand
22 juli - 28 juli 2013

Geboren:
Stepháni, dochter van: Fungula, Marcos en: Kapitein, Linda

Overleden:
van der Vlugt, Frederikus Cornelis, geb. 1949
van der Veen, geb. Wissel, Martha, geb. 1919

kerkdiensten - a.s. zondag 

Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL
Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens

10% korting op de actietarieven...!
Telefoonnummer: 06-22960595

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen
- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar
- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding vrijdag en zaterdag:
Een heerlijk aardbeien schelpje met 
slagroom, van € 2,45 voor € 2,20

Amandel broodje van € 1,75 voor € 1,50

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Grand café XL zoekt een
keukenmedewerker

Flexibele tijden. 
Meer info: 06-53344660 

GraNd Cafe   X LProtestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Ds. J.A.J. Seeleman uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastoor M. Wagemaker

Evangelische Gemeente
www.gebedzandvoort.nl
"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisavan Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023  57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06  434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06  144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023  57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06  113 91 478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Tel. 023 - 57 175 80

 Daghap:
100% runder Hamburger 

menu met Frietjes
!! € 7,50 !!

3 augustus in het Wapen van Zandvoort

super geZellige BBQ 
vanaf 17.00 uur

met live muziek van adam spoor
inschrijven aan de bar of via 

tel. 023- 7431556 (di t/m zo na 15.00 uur)

gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort - tel. 023-7431556

Het Wapen van ZandvoortKunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

in de Potgieterstraat en 
het Ten Kateplantsoen. 
Op deze dag zijn alle kin
deren uit Zandvoort van 
11.00 tot rond 16.00 uur 
van harte welkom. Voor 
inlichtingen kunt u terecht 
bij: Peter Verswijveren 
(0640805352) of Bart 
Botschuijver (0621216265).

Leukste snackbar 
van Zandvoort
Fritures d’Anvers, op de 
hoek van het Kerkplein en 
de Kosterstraat, is bij de 
verkiezing van de Leukste 
Snackbar van Zandvoort als 
eerste uit de bus gekomen. 
Zij kregen 78 van de totaal 
182 uitgebrachte stemmen. 
Snackbar Het Plein aan het 
Kerkplein kreeg het gemid
deld hoogste rapportcijfer: 
een 9,35. Beide gaan nu 
door naar provinciale ron
de waarin wordt gestreden 
om de titel van De Leukste 
Snackbar van de provincie. 
De provincieronde duurt 
van 19 augustus tot en met 
6 oktober 2013. Alle uitge
brachte stemmen tellen in 
de provincieronde gewoon 
mee, wel mag iedereen op
nieuw 1x een stem uitbren
gen in de provinciale ronde.

Mooi Zandvoort

Deze foto kregen we toe
gestuurd van een dorps
genoot, die de sterke be
hoefte had om het met ons 
te delen. Wij snappen wel 
waarom. De tekst die erbij 
stond willen we u ook niet 
onthouden: “Er zweefde 
een ‘engel’ gisteravond 
boven zee. Heerlijk om in 
Zandvoort te wonen”.

Overnachting

De mooi geschilderd blau
we muur die onlangs door 
een groep enthousiaste 
kunstenaars beschilderd 
is, samen met initiatief
neemster Conny Fobben, 
is kennelijk erg in trek. De 
eerste ‘gast’ in hotel ‘Open 
lucht Art’ heeft er heer
lijk geslapen en wacht tot 
zijn ontbijtje is gearriveerd. 
Toiletteren mag niet dat 
staat als waarschuwing op 
een beschilderd paneel. Dus 
een klein probleempje!

Beste paling bij 
café Bluys

Café Bluys aan de Buureweg 
had zaterdag weer de jaar
lijkse palingparty georgani
seerd. Jan Giesbergen had 
zijn rookketel weer tevoor
schijn getoverd en zich ver
zekerd van voldoende hulp 
zodat hij zich volledig kon 
concentreren op het roken 
van deze lekkernij. Al om 
12.00 uur werd de rookketel 
aangestoken en gaande de 
middag werd er een gewel
dige berg paling gerookt. 
Rond 18.00 uur konden alle 
lekkerbekken een palinkje 
komen eten tegen kostprijs 
en dat deden velen. “De pa
ling is best dit jaar: mooi vet 
en lekker dik. Het is waar
schijnlijk Ierse paling maar 
dat mag de pret niet druk
ken”, zei een van de gasten 
die de paling zich lekker liet 
smaken. 

Doe je ook mee?
Op 7 augustus vanaf 14.00 
uur kunnen kinderen en 

volwassenen zandsculptu
ren van CO2 absorberend 
olivijnzand bouwen. Het 
1.250 kg wegende speciale 
zand wordt aan de vloedlijn 
tussen Beach Club Tien en de 
Haven van Zandvoort neer
gelegd en is het eerste door 
de mens gemaakte ‘groen oli
vijn zand’. Zandvoort werkt 
met deze actie mee aan het 
gezamenlijk project op de 
stranden in Nederland om 
de kwaliteit van de stranden 
en het milieu te verbeteren. 
Daarnaast is Zandvoort de 
eerste gemeente die olivijn
zand op een dergelijke ma
nier gebruikt om de bood
schap van duurzaamheid en 
milieu over te brengen. De 
kinderen die gratis kunnen 
meedoen aan het bouwen 
van de sculpturen kunnen 
in dezelfde middag een ca
deautje halen in het naast
gelegen JuttersmuZEEum. 
Als je een emmertje bij je 
hebt, mag je aan het eind van 
de middag rond 17.00 uur het 
zand meenemen. Het evene
ment wordt bij Beach Club 
Tien officieel door wethou
der Andor Sandbergen om 
14.00 uur geopend.

Rommelmarkt in 
Oud Noord
De bewonerscommissie van 
het ‘Rode Dorp’, 
Oud Noord, or
ganiseert  op 
zat e rd a g  2 4 
augustus voor 
de 14e keer een 
rommelmarkt . 
Tevens staat er 
weer een kinder
straatspeeldag 
op het program
ma. De rommelmarkt wordt 
gehouden in de volgende 
straten: Potgieterstraat, 
Ten Kateplantsoen, de 
Genestetstraat en de Da 
Costastraat. Van 07.00 tot 
14.00 uur is iedereen van 
harte welkom om spulle
tjes te verkopen of te kopen. 
Tevens is er een dag later 
een kinderstraatspeeldag, 

Vanaf 1 oktober wordt grof huishoudelijk afval niet meer één keer per 
maand automatisch aan huis opgehaald. U kunt dan alleen nog op 
afroep de boel laten ophalen. 
Of om het nog makkelijker te maken kunt u ook zelf gedurende zes 
dagen per week het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat. Zonder 
afspraak! Door deze maatregel wordt het lastiger voor de zogenaamde 

struiners om in het grofvuil te gaan graaien en daardoor een grote bende te veroorzaken. 
Een ander voordeel; het gescheiden inleveren van grofvuil bij de milieustraat spaart 
grondstoffen en energie uit en voorkomt milieuvervuiling. 
Samen houden we Zandvoort Schoon!?

ZANDVOORT SCHOON!? Raakt Zandvoort 
eindelijk verlost van rondzwervend grofvuil?

Gemeente Zandvoort

Kunstenaars op het Van Fenemaplein

En… hoe wil jij geschminkt worden?

Nieuwe panelen op Van Fenemaplein

Al 40 jaar Santekraampie

Op het Van Fenemaplein zijn vorige week vrijdag een 
aantal nieuwe beschilderde panelen opgehangen met als 
thema ‘Zin in Zandvoort’. Op initiatief van plaatsgenote 
Conny Foppen heeft een groepje inwoners zich hierover 
gebogen; zowel professionals als amateurs namen de 
penselen ter hand.

Afgelopen vrijdag werd na twee weken vol plezier voor de 
kinderen van Zandvoort de 46e Rekreade weer afgeslo-
ten met een van de mooiste evenementen die Zandvoort 
kent: het traditionele Santekraampie. Tevens was het dit 
jaar een gedenkwaardig Santekraampie want het was de 
40e keer dat het georganiseerd werd.

Het was met name de be
woners van het tegenover
liggende appartementenge
bouw een doorn in het oog 

Santekraampie dankt zijn 
naam aan de pastoor die 
toentertijd het evenement 
bij aanvang kwam inze
genen, heiligen zeg maar. 
Rekreade was een evene

dat de hoek bij de trap meer 
dan regelmatig gebruikt 
werd als openbaar toilet, 
met als gevolg stankoverlast 

ment voor de kleintjes dat op 
initiatief van de Lokale Raad 
van Kerken werd georgani
seerd door heel veel vrijwil
ligers, nu alweer 46 jaar gele
den. Deze opzet bestaat nog 

en vieze dingen. Allereerst 
werd de plaats door de ge
meente goed gereinigd en 
werd de muur blauw geschil
derd. Ondertussen waren de 
kunstenaars aan het werk 
gegaan en afgelopen vrijdag 
konden de panelen worden 
geplaatst. Leo Miezenbeek 
heeft ze, met hulp van Tom 
Hendriks, aan de muur be
vestigd en nu is de hele muur 
prachtig geworden. Op één 
ding na: boven de muur 
steekt een deel van het oude 
Dolfirama uit dat helemaal 
verroest is. Een vlag op een 
modderschuit derhalve maar 
wellicht kan de eigenaar ook 
een beetje investeren om er 
echt een heel mooi plein van 
de maken.

steeds en ieder jaar hebben 
de kinderen er weer volop 
plezier van. 

Dit jaar werden er voor 
Santekraampie maar liefst 
190 kaarten verkocht. Dat 
meldde een terecht trotse 
Maaike Cappel van de or
ganisatie. “Geweldig, zoveel 
kinderen. Het weer was er 
dan ook echt voor gescha
pen: droog, niet al teveel 
zon en een behaaglijke tem
peratuur”, zei ze na afloop. 
De Rekreade had dit jaar so
wieso een goed verloop met 
veel kinderen die op de di
verse programmadelen van 
de Rekreade af kwamen. De 
organisatie is nu al aan het 
brainstormen over de 50e 
keer Rekreade. Dat moet een 
echte klapper worden!
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Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Wij zijn nog met

Dinsdag 13 augustus zijn wij weer geopend!

Vakantie
t/m 12 augustus

Veilig op weg 
met

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

  023-5730962

V A C A T U R E !
THOMASHUIS ZANDVOORT

zoekt een

WOONBEGELEIDER
(20-24 uur per week)

Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie en de volledige 
vacatureomschrijving op onze site: 
www.thomashuiszandvoort.nl
of mail naar reina.thomashuis@live.nl

V A C A T U R E !
THOMASHUIS ZANDVOORT

zoekt een

VRIJWILLIGER
voor het vervoer van een bewoner

Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie en de volledige 
vacatureomschrijving op onze site: 
www.thomashuiszandvoort.nl
of mail naar reina.thomashuis@live.nl
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Amsterdam Beach Hotel | Foto: Irma de Jong - van Middelkoop

In oktober is er een extra concert op maandagavond  
met Scott Hamilton

Amsterdam Beach Hotel

Programmering Jazz in Zandvoort 

Zingende mannen gezocht

Het kan u niet zijn ontgaan dat aan het Badhuisplein 2-4 
een schitterend hotel is verrezen, bijna zoals de Phoenix uit 
de as. Het oude pand, dat onder veel namen er jaren heeft 
gestaan, heeft een metamorfose ondergaan en heeft sinds 
kort de naam Amsterdam Beach Hotel op de gevel staan.

Onlangs heeft Hans Reijmers, de voorzitter van stichting 
Jazz in Zandvoort, de programmering voor het komende 
seizoen bekend gemaakt. Op 8 september begint de reeks 
van maandelijkse zondagmiddag optredens die zal duren 
tot en met 11 mei. 

Het Agathakoor heeft het initiatief genomen om op 3 no-
vember 2013 het Requiem van Fauré uit te gaan voeren in 
de Agathakerk in Zandvoort. Het koor is hiervoor op zoek 
naar mannen die hier een bijdrage aan willen leveren.

door Joop van Nes jr.

In een paar maanden tijd zijn 
er prachtige kamers gecre
eerd die ruimte, licht en zeker 
ook comfort uitstralen. Niet 
verwonderlijk dus dat eigen
lijk direct na de opening, het 
hotel alleen maar vol heeft 
gezeten.

Maar wat is nou een hotel in 
Zandvoort zonder openbare 

8 september: Frits Landes
bergen (vibrafoon), Jean 
Louis van Dam (piano), 
Erik Kooger (drums) en Eric 
Timmermans (contrabas). 
Op 7 oktober (maandag

Omdat dit zo’n prachtig werk 
is, waarbij veel mensen zou
den kunnen genieten van het 
meewerken aan deze fantas
tische muziek, heeft het koor 
besloten om er een project 
van te maken. Bij een vorige 
oproep hebben vooral dames 

ruimte? Daar is dus over na
gedacht. De oude gelijkvloer
se zaal op de begane grond 
werd stevig onder handen 
genomen en is omgetoverd 
tot het multifunctionele res
taurant Eb & Vloed dat zowel 
voor de hotelgasten als voor 
passanten toegankelijk is. 
Het ruime terras dat ervoor 
gelegen is met name in de 
namiddag een trekpleister 
van jewelste. Vooral met het 

avond) is er een extra con
cert met Scott Hamilton, 
tenorsax, Rob van Bavel, 
Frits Landesbergen, Eric 
Timmermans. 13 oktober: Ge 
Titulaer (zang), Jean Louis 

zich aangemeld maar het 
koor is nu nog op zoek naar 
mannen. Dus heren: zingt 
u graag, en hebt u wellicht 
enige ervaring, dan wordt u 
van harte uitgenodigd om 
mee te doen. Als lid van het 
project wordt uitsluitend van 

zeer fraaie weer van de afge
lopen tijd, ligt het vanaf de 
middag volledig in de zon. 
Het is bijzonder aangenaam 
om op mooie avonden daar 
te genieten van wat de uit
stekende keuken te bieden 
heeft met, uiteraard, een lek
ker koud aperitiefje vooraf. 
Uitzicht op het altijd volle 
Badhuisplein is geweldig, 
want wie kijkt er nou niet 
graag naar voorbijkomende 
mensen?

De keuken overigens is nog in 
een experimenteel stadium. 
Dat wil niet zeggen dat er zo
maar wat wordt gedaan, nee, 
de chefkok wil proberen te 
achterhalen wat zijn gasten 
graag zouden willen eten. 
Daarom is het zeker verstan
dig om de krijtborden in de 
gaten te houden of de zeer 
vriendelijke bediening daar
naar te vragen. Eb & Vloed 
in het Amsterdam Beach 
Hotel is, zeker in combinatie 
met het zonnige terras, een 
aanrader! Reserveren kan via 
0232010302.

van Dam, Erik Kooger en Eric 
Timmermans. 10 november: 
Sjoerd Dijkhuizen (tenor
saxofoon), Rob van Bavel (pi
ano), Gijs Dijkhuizen (drums) 
en Eric Timmermans. 22 de
cember: Lo van Gorp (zang 
en saxofoon), Karel Boehlee 
(piano), Erik Kooger en Eric 
Timmermans. 19 janu
ari 2014: Anneloes Verveld 
(zang), Jean Louis van Dam, 
Arthur Leijten (drums) en 
Eric Timmermans. 9 februari: 
Ben Herman (altsaxofoon), 
Miguel Rodriquez (piano), 
Frits Landesbergen (drums) 
en Eric Timmermans. 9 
maart: André Vrolijk (ac
cordeon), Jean Louis van 
Dam en Eric Timmermans. 
13 april: Jan van Duikeren 
(trompet), Jasper Soffers 
(piano), John Engels (drums) 
en Eric Timmermans. 11 mei: 
Ferdinand Povel (tenorsaxo
foon), Rob van Bavel, John 
Engels en Eric Timmermans.

u gevraagd de kosten van uw 
eigen partituur te dragen (ca. 
€ 5) en natuurlijk uw tome
loze inzet om van de uitvoe
ring een succes te maken. De 
repetities worden wekelijks 
op donderdagavond van 19.30 
tot 21.00 uur gehouden in de 
Agathakerk, te beginnen op 
22 augustus. Dus aarzel niet 
en geef u op bij Herma Bluijs, 
secretaris van het Agathakoor, 
email: herma@nederlof.nl.

Sinds april heeft meubelmaker Joost van Diepen, die vanaf 
2001 in Zandvoort woont, zich gevestigd in de befaamde 
schuur van Dorsman uit circa 1875. Na een aantal jaren in 
Nieuw Noord een werkplaats te hebben gehuurd, heeft hij nu 
dus een weliswaar kleinere maar heel toepasselijke ruimte.

Van Diepen heeft er een 
grote voorraad planken van 
voornamelijk steigerhout 
opgeslagen. Steigerhout, 
inderdaad oorspronkelijk af
komstig uit de bouw, is stoer 
en trendy. Het is gemaakt van 
Scandinavisch vurenhout. 
De bekende architecten Piet 
Hein Eek en Piet Boon heb
ben deze houtsoort de af
gelopen jaren zeer geliefd 
gemaakt. 

Van Diepen: “Ik kan de meest 
gebruikte maten timmer
hout tot 5 meter meestal di
rect uit voorraad leveren (zie 
ook mijn wekelijkse adverten
tie onder de kop ‘Zandkorrels’ 
in de krant), maar ik kan so
wieso alle soorten en maten 
op bestelling leveren. Het 
steigerhout heb ik in drie 
kwaliteiten: oud, standaard 
en een gladde kwaliteit. Deze 
laatste variant, die niet meer 
geschuurd hoeft te worden, 
is haast niet te krijgen. Maar 
dus wel bij mij!” 

Zandvoortsche Houtschuur

Mensen die op internet 
een bouwtekening van het 
een of ander zien, kunnen 
dus bij de Zandvoortsche 
Houtschuur het benodigde 
materiaal aanschaffen. Van 
Diepen levert niet alleen aan 
particulieren, maar ook aan 
aannemers, ZZPers en doe
hetzelvers, desgewenst ook 
op maat gezaagd en thuisge
bracht. Grotere bestellingen 
kunnen door zijn leverancier 
zelfs rechtstreeks bij zijn klan
ten worden afgeleverd, vaak 
al de volgende dag. 

Zijn plan is om de komende 
tijd, als hij over meer ruimte 
kan beschikken, nog meer in 
hout te gaan handelen, zodat 
zijn klanten helemaal niet 
meer naar Haarlem hoeven 
te gaan en hier in Zandvoort 
hun geld gaan besteden. Dit 
kan ook positief uitpakken 
voor andere winkels hier, 
die elkaar met deze ontwik
kelingen kunnen versterken. 
Maar, de Zandvoortse on

door Joop van Nes

dernemer levert niet alleen 
in Zandvoort. Ook uit de re
gio komen veel aanvragen, 
dankzij zijn advertenties op 
Marktplaats.

Zoals aangegeven is Van 
Diepen ook een erkend meu
belmaker. Zijn mogelijkhe
den zijn eigenlijk onbeperkt 
en hij heeft al voor diverse 
Zandvoortse ondernemers 
en particulieren fraaie van 
steigerhout gemaakte meu
belen vervaardigd. U kunt bij 
hem terecht voor maatwerk 
tafels, banken, loungebanken, 
hoekbanken, kasten, badka
mermeubels, bars, interieurs, 
projectinrichtingen, boom
hutbedjes, betimmeringen 
(zoals schuttingen en vlon
ders) keukens, bedden enzo
voorts . Niets is voor zijn vak
manschap teveel. Dit geldt 
ook voor timmerwerk, zowel 
nieuw als onderhoudswerk. 

Belangrijk te vermelden is dat 
zijn steigermeubels geïm
pregneerd zijn met een mi
lieuvriendelijke, cementkleu
rige beits voor een langere 
levensduur en dat hij uitslui
tend RVS schroeven gebruikt 
om diezelfde reden. Verder 
zijn de meubels schoon, glad, 
splintervrij, geven niet af en 
hebben een nette en verzorg
de uitstraling. 

De Zandvoortsche Hout
schuur, Achterom 7, heeft 
geen vaste openingstijden. 
Joost van Diepen is heel 
flexibel, u kunt hem berei
ken via 0629091069. Meer 
informatie vindt u op www.
beachmeubel.nl.



Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week 2013

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.
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Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Wist u al dat wij 
de nieuwe collectie 

Maritiem binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Nieuw onze TOPHIT
SMICKEL CHEESE

luchtig kruidje en NIET vet!
nu 150 gram voor maar € 1,99

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand augustus voor Pashouders
100 gram boeren achterham +

100 gram gebraden kipfilet
samen geen € 4,25 maar nu € 2,50

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% KORTING
OP TIJDSCHRIfTEN

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand augustus

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Pedicure Manicure Facial Massage

Naast Centerparcs Strandhotel
Dagelijks geopend, ook s’avonds

ZandvoortPas Augustus Special: 
Bij een massage behandeling 55 min. € 49, krijgt u € 7,50 korting p.p. 
Niet i.c.m 8ste gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888
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Weer

Temperatuur

Max 28 30 24 22

Min 17 20 21 17 

Zon 95% 95% 85% 85%

Neerslag 5% 5% 55% 15%  

Wind zzo. 4 z. 4 wzw. 4 wzw. 4

Opnieuw hitte 
tegen het weekend

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Deze fase werd en wordt 
doorgaans gekenmerkt door 
een zwoele en nogal insta
biele atmosfeer met rela
tief grote onweerskansen. 
Ook het tweede gedeelte 
van deze week voldoen we 
weer ruimschoots aan het 
Hondsdagencriterium want 
de onweerskans neemt 
vooral op zaterdag iets toe. 
Na wat kleine verstoringen 
nog tot woensdagmiddag 
met wat regen of een bui als 
gevolg van uitlopers van oce
aanfronten, knapte het weer 
donderdag ronduit op met 
veel zon en al hoogzomerse 
maxima tot ruim boven de 
27 graden. 

Door de opbouw van een ho
gedrukgebied boven het oos
ten van Europa in combina
tie met een lagedrukgebied 
dat richting de wateren bij 
Ierland en Schotland koerst, 
komt een diepe zuidelijke 
stroming tot stand. Hiermee 
wordt hete lucht via Spanje 
en Frankrijk naar de Benelux 
geblazen waarin de tempe
raturen op vrijdag kunnen 
gaan oplopen naar rond 35 
graden.

Zandvoort en omgeving ko
men ook uit in het traject 30
32 graden. Vooral de nacht 
naar zaterdag zal uitgespro
ken zwoel zijn met een tem
peratuurplaatje tussen de 21 

en 22 graden. Mogelijk is het 
ook op zaterdagochtend nog 
even (zeer) warm, maar of 
het daadwerkelijk tot flinke 
buien komt is onzeker.

Het vervolg van het weer
beeld is niet onaardig. Een 
snelle overgang naar koelte 
en wisselvalligheid zit er niet 
echt in. Een licht wisselval
lige tendens met de droge 
perioden veruit in de meer
derheid lijkt de tendens te 
zullen zijn. Vanaf maandag 
lijkt het alweer een paar da
gen (zeer) warm te worden. 

En zo komen we tot de con
clusie dat we niet echt een 
topzomer in huis hebben, 
maar meer een mooie va
riant van de welbekende 
Hollandse zomer. In ieder 
geval boert dit seizoen veel 
beter dan de hoogzomers 
van vorig jaar en het jaar 
daarvoor.

Het afgelopen weekend is er 
regen van betekenis geval
len in het land. In Zandvoort 
bleef het veel minder ‘neer
slagtig’. De grootste juli
droogte werd wel wat ver
licht, maar nog steeds is het 
veel te droog in ’t land.     

Meer weerinfo via de site 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

Vorige week vertelde ik dat in de kalenderklimatologie 
de Hondsdagen vaak worden meegenomen. Een typisch 
datumgebonden weersverschijnsel is dat en tussen 19 
juli en 18 augustus zijn die Hondsdagen er ieder jaar. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Harry Faase (l.) en René Paap poseren op de redboot

Wisseling van de wacht op reddingsboot KNRM

Upload Cinema Junior in de bibliotheek

De Zandvoortse ‘redboot’ Annie Poulisse van de KNRM 
heeft een nieuwe schipper, de 46-jarige René Paap. Tegelij-
kertijd verliest de reddingsploeg de doorgewinterde voor-
malig eerste schipper Harry ‘Oliebol’ Faase. Laatstgenoem-
de is gedwongen te stoppen vanwege de leeftijdsgrens die 
de KNRM hanteert en dat is 55 jaar. Dat Harry, inmiddels 61 
jaar, nu pas wijkt, komt omdat hij tot vijf keer toe dispensa-
tie heeft gekregen.

Internetfilmpjes zijn een bron van vermaak. Mooie, grappige en bijzondere video’s worden 
veel bekeken en gedeeld. Ook kinderen vinden dit vaak erg leuk. De Zandvoortse biblio-
theek wil hierbij aanhaken en verzorgt een workshop Upload Cinema Junior. 

Voor een verhaal over de ko
mende en gaande man is een 
afspraak geregeld op maan
dagavond om 19.15 uur. René 
schittert op dat tijdstip echter 
door afwezigheid. Maar daar 
had hij een goede reden voor: 
hij was met de reddingboot 
uitgerukt om een bootje met 
motorpech naar IJmuiden te 
slepen. Voor René, die half 
juli officieel benoemd is, was 
het zijn vuurdoop als dienst
doende schipper. Vanwege 
het spoedgeval wordt het 
interview, samen met Harry 
‘Oliebol’, een paar dagen ver
plaatst.

Harry en zijn jongere collega 
René kunnen het goed met 

De workshop is op woensdag 
14 augustus van 13.30 tot 
16.00 uur in de bibliotheek 
in het Louis Davidscarré. 
Deelname kost € 5 en €7,50 
voor kinderen die niet lid zijn 
van de bibliotheek. Tijdens 
deze workshop leren kinde
ren van 8 tot en met 12 jaar 
hoe ze nog beter en creatie
ver kunnen zoeken op het 
web. Gezamenlijk selecteren 

elkaar vinden, zo blijkt in het 
boothuis. Ze praten vol en
thousiasme over hun ‘hobby’, 
die zij samen met een grote 
groep vrijwilligers beoefenen. 
René is pas drie jaar actief bij 
de KNRM. “Ik was altijd al op 
het water te vinden. Ik heb 
gesurft, gezeild en gekitesurft. 
Op een gegeven moment werd 
mijn aandacht getrokken door 
de KNRM en sinds 2010 ben ik 
er actief bij betrokken. Eerst 
als opstapper en nu dus al als 
plaatsvervangend schipper”, 
vertelt hij. Dat heet een snelle 
carrière! René: “Ja, dat kun je 
wel zeggen. Je begint dus als 
opstapper. Daarvoor krijg je 
een opleiding, waarbij je alle 
facetten van het reddings

zij één video die wordt inge
zonden voor Upload Cinema 
Junior.

Wil jij meehelpen aan een of
ficieel filmfestival? Grijp dan 
nu je kans! Tijdens de work
shop leer je handig zoeken 
naar de leukste internetfilm
pjes. Het beste filmpje dat 
jullie online vinden wordt 
ingezonden voor het Cinekid 

werk leert. Het draait daarbij 
om vier kernpunten: commu
nicatie, navigatie, veiligheid 
en techniek. Verder moet je 
twee vaarbewijzen halen en 
een maritiem diploma. Tot 
slot krijg je nog een week lang 
een opleiding in Schotland. 
Pas daarna mag je je een vol
waardig opstapper noemen. 
Dat betekent dat je in geval 
van nood ook de schipper 
moet kunnen vervangen op 
de reddingsboot.”

En nu is hij dus een van de vier 
schippers van reddingsboot 
Annie Poulisse. René somt op: 
“Jan Willem van den Bout is de 
eerste schipper en ik ben een 
van de drie plaatsvervangers. 
Als er alarm is en er uitgeva
ren moet worden, dan is het 
zaak dat er snel een schipper 
aanwezig is. De eerste schip
per is vanwege zijn werk 
bij de gemeente Noordwijk 
doordeweeks vaak niet di
rect beschikbaar, een ander is 
werkzaam bij de marine en is 
dus ook niet altijd in de buurt. 
Aangezien ik in het centrum 
van Zandvoort werk, kan ik 
snel ter plekke zijn.”

Zoals vorige week maan
dag. Dat was relatief gezien 
een makkelijk karwei, maar 
er komen ongetwijfeld ook 
meer hachelijke momenten 
voor op zee. Daar weet Harry 
Faase, bekend van de oliebol
lenkraam, van mee te praten. 

Festival. De nationale work
shop Upload Cinema Junior 
is een samenwerking van 
Cinekid, Upload Cinema en 
Probiblio. Het leert kinderen 
veilig en handig te zoeken 
naar bewegend beeld op het 
internet. Daarnaast stimu
leert het hen om kritisch en 
inhoudelijk te kijken naar de 
video’s. Het Cinekid Festival 
is van 12 tot 25 oktober 2013. 

Hij is in 1990 bij de KNRM 
gekomen. “Ik heb nog geva
ren op de oude boot en toen 
in 1995 de nieuwe kwam ben 
ik er schipper van geworden. 
Echt hele grote rampen heb 
ik niet meegemaakt, meer 
schepen in nood tijdens hef
tige stormen. Een keer hebben 
we een vrouw op 500 meter 
uit de kust uit zee weten te 
halen. Ze was echter niet blij 
dat we haar wisten te redden, 
ze wilde juist zelfmoord ple
gen nadat ze haar eigen kind 
in Amsterdam had vermoord”, 
herinnert hij zich. 

Al die ervaringen met red
dingsacties op zee gaat René 
nog opdoen in de komende 
jaren. Bang om tijdens nood
weer zelf in de problemen te 
komen is hij niet. “De boot kan 
normaal gesproken niet om
slaan. Mocht het onverhoopt 
wel gebeuren, dan heb ik tij
dens trainingen geleerd om, 
als het schip op zijn kop ligt, 
er veilig uit te komen. Verder 
hebben we tegenwoordig 
veiligheidspakken die er voor 
zorgen dat je niet kan verdrin
ken. René oogt ontspannen en 
happy als hij over zijn hobby 
praat. Ook voor hem geldt: als 
je eenmaal met het KNRM
virus bent besmet dan gaat 
dat nooit meer over. Dat zie je 
aan Harry, die weliswaar geen 
schipper meer mag zijn, maar 
bijna dagelijks nog in het 
boothuis te vinden is.



BIER EN ALLERLEIBIER EN ALLERLEIBIER EN ALLERLEI FRIS EN FRUITIGFRIS EN FRUITIGFRIS EN FRUITIG

WIJNENWIJNENWIJNEN

ALLE DRANKEN ALLE DRANKEN ALLE DRANKEN ALLE DRANKEN ALLE DRANKEN ALLE DRANKEN ALLE DRANKEN ALLE DRANKEN ALLE DRANKEN ALLE DRANKEN ALLE DRANKEN ALLE DRANKEN GOEDKOPER!!!GOEDKOPER!!!GOEDKOPER!!!

FRIS EN FRUITIGFRIS EN FRUITIGFRIS EN FRUITIGBIER EN ALLERLEIBIER EN ALLERLEIBIER EN ALLERLEI

STERKE DRANKSTERKE DRANKSTERKE DRANK

Geniet, maar drink met mate.

WAAROM ELDERS MEER BETALEN?WAAROM ELDERS MEER BETALEN?WAAROM ELDERS MEER BETALEN?
ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
HAARLEM Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 5 augustus 2013, zolang de voorraad strekt. 

WWW.DIRCKIII.NL

BAILEYS
IRISH CREAM
KOFFIELIKEUR
70 cl

BAILEYS
IRISH CREAM
KOFFIELIKEUR
70 cl

ELDERS 16,99

 12.99

STERKE DRANKSTERKE DRANKSTERKE DRANK
ZONNEKLAAR
BERENBURG
Hele liter

SOUTINI
SAMBUCA
70 cl 

GIJSBRECHT
VAN AEMSTEL
JONGE JENEVER
Hele liter 

VERGELIJKBARE 
PRIJS 11,45

 8.99

NORMAAL 8,49

 6.99
ELDERS 13,99

 9.99

WIJNENWIJNENWIJNEN

PAMPAS
DEL SUR

Ons grote 
succes!

BARNETTI 
VERMOUTH 
BIANCO

LA CHÂSSE
Chardonnay

ROSÉ
D'ANJOU

NORMAAL 9,99

 6.99

ELDERS 4,19

 2.99
ELDERS 3,09

 2.59

ELDERS 5,89

 3.99
ELDERS 4,69

 3.99

BARON PHILIPPE
DE ROTHSCHILD
Berger Baron
Bordeaux
Ook rood

FAHNENBRA
..
U

BIER
Blik 50 cl

BEKER XL
PORSELEIN

In 6 trendy
kleuren
op=op

DRINK
GLAZEN

In zomerse 
kleuren
op=op

GLAZEN
KARAF

Ideaal voor 
sap, wijn of 
sangria!
op=op

ELDERS 1,79

 1.-

ELDERS 0,69

 45
op=op

ELDERS 1,99

 99

ELDERS 1,39

 69
op=opop=op

ELDERS 1,99

 99

WEISSBIER 
FRANZISKANER
Of Löwenweisse blik
50 cl

JOJO 
TROPICAL
1,5 liter 

APPELSAP
1,5 liter 

SINAS
1,5 liter 

MINERAAL-
WATER
1,5 liter 

ELDERS 0,45

 29

ELDERS 0,99

 59

ELDERS 0,49

 37

ELDERS 0,39

 29

ELDERS 1,29

 89

PEPSI COLA 
OF 7-UP
Blik 33 cl

SCOTCHMAN 
WHISKY
70 cl 

VERGELIJKBARE 
PRIJS 12,69

 9.99
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De provincie realiseert met Natuurbrug 
Zandpoort de verbinding tussen het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en 
de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Van maandag 19 augustus t/m  
22 augustus worden 59 betonnen  
liggers geplaatst, die samen het  
bovendek van het brugdeel over de 
Zandvoortselaan vormen. Hierdoor is 
de weg, ter hoogte van de voormalige 
Blinkertweg, afgesloten van 23.00 uur 
tot 06.00 uur. De werkzaamheden  
vinden ’s nachts plaats om de  
verkeershinder tot een minimum te 
beperken. De omleidingsroutes  
worden met gele borden aangegeven.

Bereikbaarheid
Doorgaand autoverkeer vanuit  
Bentveld richting Zandvoort maakt 
gebruik van de Bentveldweg,  
Duinlustweg, Brouwerskolkweg,  
de Zeeweg (N200) en Boulevard  
Barnaart (N200). 
Verkeer vanuit Zandvoort richting 
Heemstede rijdt via de Zandvoortse-
laan, Kostverlorenstraat, Sophiaweg, 

Van Lennepweg, Burgemeester van 
Alphenstraat, Boulevard Barnaart 
(N200) en de Zeeweg (N200). 
De woningen aan de Zandvoortselaan 
zijn gewoon bereikbaar. Hulpdiensten 
worden over de Zandvoortselaan geleid 
en bus 80 rijdt volgens de normale 
dienstregeling. 
Fietsers kunnen gebruik maken van het 
fietspad over de Oude Trambaan (langs 
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland). 

Contact
Voor vragen over de werkzaamheden 
kunnen weggebruikers en omwonen-
den gratis bellen naar het provinciale 
Servicepunt Wegen en Vaarwegen 
0800 - 0200 600. 

Meer informatie over de werkzaam-
heden aan Natuurbrug Zandpoort: 
www.natuurbrugzandpoort.nl

Afsluiting Zandvoortselaan (N201) in Zandvoort 

Werk in uitvoering

Volg ons nu ook op facebook!
 

http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DorSMAn.nL oF 023-5714534

op Zoek naar uw doelgroep?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

(advertorial)

Sissy’s Salon
In de Zandvoortse Courant van 3 september 2009 stond 
voor het eerst een artikel over Sissy’s Salon. Eigenaresse 
Florence Roberts, roepnaam Sissy, had destijds net de kap-
salon overgenomen van Joop Bosschieter (†). Tegenwoor-
dig is Sissy’s Salon is zeven dagen per week geopend.

Sissy: “Het eerste jaar was 
heel moeilijk, maar geluk
kig komen er ook veel klan
ten van buiten ons dorp. 
Zoals de klanten vanuit 
mijn Amsterdamse periode. 
Dat is heel belangrijk, want 
zij gaan na de behande
ling vaak shoppen en eten; 
precies wat Zandvoort no
dig heeft. Als er voldoende 
gratis of beter betaalbare 
parkeerplaatsen zouden 
zijn, zou dit nog aantrekke
lijker zijn, vooral voor klan
ten van buitenaf. Toeristen 
uit de diverse hotels weten 
hun weg gelukkig ook naar 
onze zaak te vinden.” Door 
de gemoedelijke, gezellige 
sfeer en de professionele 
werkwijze die het team van 
Sissy’s Salon levert, groeit 

ook haar (trouwe) klan
tenkring, waarvoor zij zeer 
dankbaar is. Sissy staat met 
haar flexibele houding altijd 
voor iedereen klaar. Het is 
zeer de moeite waard voor 
iedereen om eens binnen te 
stappen. De koffie en thee 
staan altijd klaar.

Bij Sissy’s Salon zijn nog 
twee dames zelfstandig 
actief: hairstyliste Evelyn 
Boeree en cosmetisch arts 
Els Vogelpoel. Evelyn, die 
maar liefst 24 jaar in de 
Haltestraat bij kapsalon 
Yvonne heeft gewerkt, 
‘huurt’ nu alweer drie jaar 
een stoel in Sissy’s Salon. 
Door dit concept kan zij 
haar eigen dagen en uren 
indelen en dat zorgt voor 

een 110% inzet. In de jaren 
die zij hier nu werkt, geniet 
zij nog steeds het vertrou
wen van de door haar op
gebouwde klantenkring uit 
de Haltestraat. Zij wil van de 
gelegenheid gebruik maken 
om al deze klanten van harte 
te bedanken voor hun trouw.

Els Vogelpoel werkt sinds 
een jaar op afspraak in een 
aparte ruimte in Sissy’s 
Salon. Bij haar kunt u terecht 
voor adviezen over cosmeti
sche behandelingen, zoals 
botox, die uitsluitend door 
een bevoegd arts zoals Els 
gedaan mogen worden. 
Voor mensen met migraine 
en bovenmatig transpireren 
kan botox heel goed werken 
en het hoeft slechts 2 tot 4 
keer per jaar ingebracht te 
worden. Daarnaast zijn er 
fillers, die onder andere heel 
geschikt zijn voor mensen 
die veel zijn afgevallen, en 
waarmee de oude contou
ren van het gezicht hersteld 
worden. 

Op dit moment is er bij 
Sissy’s Salon ook plaats 
voor een manicure/pedi
cure en een ervaren kapper, 
die beiden hun eigen ‘zaak’ 
daar vorm kunnen geven. 
Geïnteresseerd? Meld u dan 
aan bij Sissy. Wandel binnen 
op de Hogeweg 27 of bel 
5716969 / 0655543820.

Vlnr: Evelyn Boeree, Sissy en Els Vogelpoel

Het is weer tijd voor Place du Tertre
Voor de 4e keer op rij organiseert kunstenaarsvereniging 
BKZ op zondag 4 augustus de kunstmarkt Place du Tertre. 
Op deze markt staan kunstenaars waarvan enkele ter plek-
ke met hun vak bezig zijn. Zo kan men in het echt zien hoe 
het werk tot stand komt en er kan natuurlijk ook meteen 
een mooi kunstwerk aangeschaft worden.

De markt biedt een geva
rieerd aanbod. Naast de 
kunstenaars met schilde
rijen, keramiek, bronzen 
beeldjes, zilveren sieraden, 
fotografie, glas, originele 
hoedjes en tassen, staan 
er ook een aantal kramen 

met Franse producten zo
als olijfproducten, biologi
sche voedingsproducten, 
Franse worstjes en natuur
lijk Franse zeepjes. Voor de 
geïnteresseerden is er ook 
een deskundige op het ge
bied van tarotkaarten en 

numerologie. Tevens is er 
gezellige Franse muziek. 
Het TrioMani treedt op met 
een Frans en Nederlandse 
repertoire en zij zullen van
af 13.00 uur verschillende 
sessies geven.

De markt is van 11.00 tot 
17.00 uur geopend. De lo
catie is als vanouds in de 
karakteristieke Poststraat 
en op het Kerkplein. Gaat u 
gezellig langs en geniet van 
de diversiteit aan kunst en 
Franse producten.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) 
netwerk of advies 

bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 0644 696 001.  

www.repit.nl 
Met garantie.

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken 

+ nagels knippen 
+ eelt verwijderen 

+ evt. likdoorns weghalen 
+ creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info: 5734944 of 

0650203097
.........................................................

Taxicentrale 
Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten 

Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol  

voor bus 
en personen vervoer 

Vanaf € 42,50 
tel. 0238885588

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 0652461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door 

zorgverzekering) 
.........................................................

Nieuwe 
Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 

Haarlem, 
tel. 0235476101

 www.sunergy.info
.........................................................

Hoveniersbedrijf 
Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie 
straatwerk. 

0235353591 of 
0622209568

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 0653498304 
www.trade-ard.nl 

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, wit en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem: 

nagelstudio, 
opleiding tot nagelstyliste, 

groothandel
 in nagel producten 
en div. workshops.
Tel. 0235245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Garage te huur
De Ruyterstraat

€ 125, per maand
0653256274

.........................................................
Voor een pedicure  

behandeling waarin u de 
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is in 

het verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroei
de nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hotstone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Provoet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 0646098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
1017 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

0653693409
.........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.0235311330

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

0235713919 
of 0653231754

.........................................................
Te huur:

 7 pers. chalet 
op het eiland van Maurik. 

(Betuwe) 
All in prijs al vanaf 

€ 495 p.wk. 
Voor info: marcelhorneman @

gmail.com

Op de kdv's van SKiP 
(Pippeloentje en Pluk) 
genieten de kinderen 

enorm van alles wat de 
zomer biedt, maar 

SKiP-natuurlijk 
biedt nog veel meer! 

Laat je informeren 
op de website of 

verrassen op onze 
facebookpagina.

 www.pippeloentje-pluk.nl
.........................................................

Jutters Kofferbakmarkt
17 augustus

 10.0016.00 uur.
Ook een plek 

huren voor €10? 
meld u aan via 

www.onairevents.nl
of tel. 0619427070. 

Ook halen 
wij kleine goederen op.

.........................................................
Memories-Made

Fotografie van familie, 
reclame, bedrijfsfoto 

tot trouwerij
Eigen studio!

You create the memories, 
I capture them!

www.memoriesmade.nl
0650833507

.........................................................
ALTIJD 20% KORTING

op grote zakken (vanaf 10kg)
Technical, Proplan, Eukanuba, 

RoyalCanin, Hills. Bij 
Dierenwinkel Hans 

en Saskia 
binnenlopen...is goedkoper 
kopen!! 7 dagen per week!

Klussen-Renovatie-Bouw 
P.M.K. 

(in Zandvoort)
Voor alle klussen in 

en rond het huis!
Schilderwerk, 
stucadoren, 

timmerwerk,
 badkamers 
en keukens. 

Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit! 

Ook voor schoonmaakwerk 
voor bij u thuis.
Tel. 0644875212 

.........................................................
Garage 
te huur

Tel. 0628640654
.........................................................

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15,
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.

schroten 13x90 mm 
€ 2.60/m

lengtes van 2.10 tot 5.40 m. 
andere artikelen 

op bestelling
geopend za 12.0017.00 u en
op afspraak, ook ’s avonds.

uitsluitend á contant, 
geen pin

AANBIEDING: 
25% KORTING 

op vuren 18x44 mm 
t/m 10 augustus a.s.

van € 0.83 voor € 0.62/m.
Joost van Diepen 
tel. 0629091069

Kom tijdens de maand augustus 
voor slechts € 15,00 naar

Ineke’s Oriflame Beautysalon, 
Brederodestraat 12 te Zandvoort

voor een heerlijke gezichtsbehandeling met
make-up + een huidadvies. 

Bel Ineke van Duinen:
0640711684 of mail: oriflame@conseduso.nl
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‘Luiheid is niet 

meer dan 

selectieve 

participatie’.

do
or

 M
ax

im
 R

oo
s

Tegeltje

Succesvol zijn. Wat is dat nou eigenlijk? We willen alle
maal succesvol zijn. Men denkt dan vaak aan carrière 
maken. Maar ook in de liefde. Maar hoe worden we suc
cesvol? Vele internet goeroes beweren unieke methodes 
te hebben om succesvol te worden. Maar is het wel zo 
dat we niet succesvol zijn als we geen carrière gemaakt 
hebben bijvoorbeeld? Of als je nog niet getrouwd bent? 
Is succesvol zijn nou echt dat we veel geld verdienen? 
Een grote auto hebben? Of een rijke man of vrouw aan 
de haak geslagen te hebben?

Kan succes niet ook in een klein hoekje zitten? Zoals een 
ongelukje? Zelfs de kleine dingen kunnen een succes zijn, 
zoals een middag met je geliefden doorbrengen of een 
kastje dat je geverfd hebt. De encyclopedie definieert 
succes: “gunstige afloop of resultaat”. Eigenlijk zijn we 
allemaal dagelijks succesvol dus, zonder dat we dat echt 
beseffen. Ik merk dat succesvol zijn vaak gekoppeld wordt 
aan werk gerelateerde resultaten. En dat is natuurlijk ook 
zo, maar als je niet veel geld verdient, ben je dan niet suc
cesvol? Succesvol heeft wel te maken met doelen stellen 
en deze behalen.

Op de website Sochicken.nl zeggen ze: “Als je succesvol 
wilt zijn dan zul je moeten voldoen aan twee hele simpele 
basics: Weten wat je wilt en bereid om te doen wat nodig 
is om te krijgen wat je wilt”. Veel mensen weten eigen
lijk niet wat ze willen. Als je weet wat je écht wilt, dan 
ligt de wereld aan je voeten. Toch? En wie vanuit passie 
en plezier werkt, zou het bijna vanzelf moeten worden. 
Eigenlijk is succesvol zijn: met passie 
je doelen behalen. Passie, daar gaat 
het dus om! Ik heb zoveel dingen die 
ik met passie doe, dus ik ben succes
vol! En hoe zit het met jou?

Succesvol zijn

Uitgesproken!
Hij is er één van Pierie, onze dorpbewoner Kees Koper. 
Met zijn 42 jaar geniet hij met volle teugen van de 
mooie dingen in het leven, zoals zijn gezin en zijn vis-
sersboot ‘Freedom’ die in de jachthaven ‘Seaport Mari-
na’ van IJmuiden ligt. Hoe de plannen voor de aanschaf 
van deze boot compleet anders verliepen dan gepland, 
heeft Kees verandert. Hij maakt zich minder snel druk 
tegenwoordig. 

door Mandy Schoorl

Al sinds zijn 13e jaar is Kees een fervent sportvisser. Het 
was dan ook geen verrassing dat hij na de Zeevaartschool 
8 jaar op zee heeft gevaren op de kleine handelsvaart als 
1e stuurman. Je kunt zeggen dat de liefhebberij voor het 
vissen genetisch bepaald is bij hem, maar de zee is waar 
zijn hart warm van wordt. Het opsniffen van de zeelucht 
en de vrijheid die het open water geeft. Geen dag is het
zelfde voor hem. De visserij heeft Kees in 1999 zelfs naar 
Afrikaans Gambia geleid, waar hij 2 jaar heeft gewoond 
en een garnalenkwekerij heeft opgezet. Helaas heeft hij 
dat avontuur door corruptie voor gezien gehouden. Echter 
is het een levenservaring geweest die hij op geen enkele 
universiteit had kunnen leren. 

Van beroep is Kees tiglasser (specifiek in rvs). Op freelance 
basis werkt hij aan inpakmachines voor grote bedrijven 
die menselijk handelen omzetten in machinaal. Kees is 
een sympathieke harde werker en doelgericht, alleen zon
der tijdsdruk kan hij soms wat laks zijn. Al 21 jaar is hij heel 
gelukkig samen met zijn vriendin Anouc. 
Vorig jaar besloot Kees samen met zijn goede vriend 
Anton om een vissersboot aan te schaffen. Bedoeld om 

sportvissers mee te nemen en/of mensen die de as van 
dierbaren willen uitstrooien over zee. Mooie en spirituele 
plannen. De mannen waren gedreven en gingen ervoor. 
Hoe pakkend toen bleek dat ze afzonderlijk van elkaar 
dezelfde naam voor de boot hadden bedacht! Maar de 
gezamenlijke droom nam een heel andere wending toen 
Anton hem belde met onheilspellend nieuws: een termi
nale ziekte. De wereld van beide mannen stond op zijn kop. 
Het afscheid was gedenkwaardig. Hun droom zet Kees nu 
alleen voort, met een knipoog, want gevoelsmatig vaart 
zijn beste vriend nog altijd met hem mee. Als zijn laat
ste wens zal Anton zijn as over zee worden uitgestrooid 
vanaf de ‘Freedom’. Een eerbetoon die Kees vol overgave 
zal gaan volbrengen. Het overlijden van zijn vriend heeft 
Kees duidelijk gemaakt dat je bij ieder gegeven moment 
stil mag staan. Zoals een knuffel van zijn dochters als hij 
enigszins wat humeurig thuiskomt. Binnen een mum van 
tijd heeft hij dan weer door hoe klein geluk soms groots 
kan presteren. 

Voor wie eens kennis wil maken met een kabeljauw wrak 
vaart, het ultieme vissersgevoel wil ervaren op open zee of 
een idee bij zijn werkgever wil opperen voor een bedrijfs
uitje, kijk dan op www.freedomzeevissen.nl 

‘Pluk de dag’

Kijk nou eens!
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De tempel van de zandsculpturen... 

Interview

Kees ‘Pierie’ Koper



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Wilhelminaweg 44, vernieuwen nokverhoging, verzonden 
26 juli 2013, 2013-VV-062.
- Boulevard Barnaart 20a, plaatsen afrastering, verzonden 26 
juli 2013, 2013-VV-074.
- Haltestraat 27, vervangen houten vloer door betonnen vloer 
en vervangen staalconstructie, verzonden 25 juli 2013, 2013-
VV-089.
- Badhuisplein 2, brandveilig gebruik hotel, verzonden 26 juli 
2013, 2013-VV-028.
- Zandvoortselaan 130, vervangen bestaande afrastering van 
houten palen door hekwerk, verzonden 29 juli 2013, 2012-VV-
125.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 8, plaatsen verdieping op woning, verzon-
den 22 juli 2013, 2013-VV-037.
- Hogeweg 37, plaatsen zonwering, verzonden 26 juli 2013, 
2013-VV-060.
- Kamerlingh Onnesstraat 40, veranderen bedrijfshal tot zelf-
standige units, verzonden 26 juli 2013, 2013-VV-063.

Bentveld:
- Westerduinweg 24, vervangen woning, verzonden 26 juli 
2013, 2013-VV-043.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de 
naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze 
persoon. 
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het 
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaar-
schrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website 
van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende 
werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te 
gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen 
van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.
U kunt met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Commissie voor welstand en monumenten
De eerstkomende vergadering van de Commissie voor wel-
stand en monumenten vindt plaats op maandagochtend 12 
augustus 2013 in het raadhuis.
Voor vragen over de aanvangstijd kan contact opgenomen 
worden met afdeling Ontwikkeling & Beheer, werkeenheid 
Omgevingsvergunningen. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Dr.J.G.Mezgerstraat 142, kappen boom achtertuin, ingekomen 
18 juli 2013, 2013-VV-092.
- Tolweg 1, snoeien van twee bomen in zijtuin, ingekomen 18 
juli 2013, 2013-VV-093.
- Zr.D.Bronderstraat 1, snoei van een boom in zijtuin, ingeko-
men 18 juli 2013, 2013-VV-094. 
- Diverse adressen: kappen 46 bomen, ingekomen 19 juli 2013, 
2013-VV-095.
Locatie langs fietspad (voormalige trambaan) tussen Zand-
voortselaan 269 en Westerduinweg 13, plaatsen damhertwe-
rend raster, ingekomen 22 juli 2013, 2013-VV-096.
- Amperestraat 8, realisatie kantoor op bestaand bedrijfspand, 
ingekomen 24 juli 2013, 2013-VV-097.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen ken-
baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 

Gemeentelijke publicatie week 31 - 2013

Klein Chemisch Afval  
Op zaterdag 3 augustus 2013 haalt de ecocar weer Klein Che-
misch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 
10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur
 
Kennisgeving ontwerp Actieplan geluid 2013 - 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort 
maken bekend dat zij een ‘ontwerp Actieplan Geluid’ hebben 
vastgesteld als bedoeld in artikel 11.12 Wet milieubeheer. Het 
plan ligt vanaf 2 augustus 2013 voor eenieder ter inzage bij 
het gemeentehuis van Zandvoort. Eenieder kan een zienswijze 
over het ontwerp Actieplan naar voren brengen. 

De verplichting tot het opstellen van een Actieplan geluid 
is opgenomen in de Wet milieubeheer en vloeit voort uit 
de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Het Actieplan is 
gebaseerd op de geluidsbelastingkaarten over het jaar 2011 
die in het najaar van 2012 zijn vastgesteld. De geluidsbelas-
tingkaarten geven inzicht in de geluidsbelastingen van weg-, 
rail-, industrie- en luchtvaartlawaai. Het Actieplan is gericht 
op de evaluatie en het beheersen van het omgevingslawaai 
waaraan mensen worden blootgesteld. Tegen de vaststel-
ling van het definitieve Actieplan geluid is geen bezwaar of 
beroep mogelijk.

Het ontwerp Actieplan Geluid ligt met ingang van 2 augustus 
2013 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentehuis 
van Zandvoort. Gedurende de termijn van de tervisielegging 
kan eenieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen 
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar 
gemaakt worden bij Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 
AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerp 
Actieplan geluid”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefo-
nisch een afspraak maken met Milieudienst IJmond, telefoon-
nummer 0251-263863.

Ontwikkeling Schoolstraat en Koningstraat: Onttrekking 
openbaarheid 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
maakt bekend, dat met ingang van 1 augustus 2013 ter visie 
ligt het besluit van de gemeenteraad d.d. 26 juni 2013 tot 
onttrekking van een gedeelte van de Schoolstraat en een 
gedeelte van de Willemstraat: Locatie Schoolstraat en Locatie 
Koningstraat aan de openbaarheid ingevolge de Wegenwet.
Het besluit met de bijbehorende tekeningen, waarop de aan 
de openbaarheid te onttrekken weggedeelten zijn aangege-
ven, liggen tijdens de openingstijden vanaf 1 augustus 2013 
gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage bij de 
centrale balie op het raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort.

Bezwaarmogelijkheden 
N.B.
Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt ver-
enigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit 
besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van 
Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 
AA Zandvoort.
 
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te 
bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrij-
ving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de 
gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat 
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Warm welkom voor Olympisch
kampioen Dorian van Rijsselberghe

Veel wind tijdens SUP-wedstrijden

Zondag was Dorian van Rijsselberghe, Olympisch Kampi-
oen surfen van de Spelen van vorig jaar in London, te gast 
in strandpaviljoen The Spot. Hij liet een zaal vol met en-
thousiaste en gedreven surfers met video en foto’s nog 
eens meegenieten van zijn succesvolle Olympische optre-
den. Emma Reijmerink van The Spot was maar wat geluk-
kig met zijn komst naar Zandvoort.

De hele vorige week was de zee zo vlak als een spiegel en 
uitgerekend zondag, op de dag dat de SUP-wedstrijden ge-
pland stonden, wakkerde de wind aan tot 25, 30 knopen. 
Na wat uitstel werd, op een aangepast parcours, om 15.00 
uur alsnog van start gegaan.

Een heerlijke wind en een 
stralend zonnetje waren 
de juiste ingrediënten voor 
een surfspektakel onder lei
ding van die sympathieke 
Olympiër. Een open en spon
taan sportman die met veel 
liefde en humor over zijn 
favoriete sport vertelde en 

Voor de recreanten was de 
wind nog altijd fors zodat 
besloten werd voor hen een 
‘downwinder’ te organiseren. 
Een 10tal SUP’ers werd per 

iedereen, ook de zeer jeug
digen, aanspoorde mee te 
doen. 

Het zal niet bij iedereen be
kend zijn dat windsurfen 
werd 'uitgevonden' in 1969 
door twee Amerikanen, Jim 
Drake en Hoyle Schweitzer. 

auto naar het naaktstrand 
gebracht, waarvandaan ze 
vertrokken richting de finish 
voor het clubhuis van de wa
tersportvereniging. De stro

Hun bedoeling was om 
een zeil op een surfplank 
te plaatsen zodat het zeil 
wind zou vangen en de 
plank vooruit zou gaan. Het 
was eenvoudiger dan de 
zeilsport, omdat de plank 
en het tuig veel makkelijker 
te vervoeren waren. In de 
jaren 70 kwam de sport in 
de VS tot bloei. En in de ja
ren ’80 werd deze sport ver
spreid over de hele wereld. 
Hoewel het materiaal in de 
beginperiodes heel zwaar 
en onhandig was, werd het 
vanaf die tijd snel een zeer 
populaire watersport. En 
sinds Van Rijsselberghe die 
Olympisch gouden medaille 
veroverde zie je overal, en 
ook in Zandvoort, de mo
gelijk toekomstige kampi
oenen hun favoriete sport 
beoefenen. Zeker is dat de 
Zandvoortse The Spot op 
het strand met haar vele 
deelnemers en toeschou
wers van een perfectie ‘zeil
dag’ hebben genoten.

ming was dermate sterk dat 
de snelsten al binnen 15 mi
nuten binnen waren. 

Om 15.45 uur werden de 
boeien uitgezet voor de 
Beach Race voor het SUPNL
jaar klas se ment. Vanwege 
de zware omstandigheden 
werd het parcours iets in
gekort, maar het bleef voor 
de deelnemers toch nog een 
zware en uitputtende race. 
Na 4 rondjes van circa 1.200 
meter kwam de beste SUP’er 
net binnen het uur binnen. 
Onder deze omstandighe
den een echte top prestatie! 
De laatste deelnemer deed 
er een kleine 2 uur over. 
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Ontheffing voor het verbranden van hout van 
het Timmerdorp
Er is een ontheffing aan Timmerdorp Zandvoort verleend voor 
het verbranden van het hout van het Timmerdorp op vrijdag 
16 augustus 2013 om 20:00 uur.

Verkeersbesluiten 
• Er is een verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/ 2013 / 
  07/000385 genomen voor Historische Grand Prix Parade. Dit 
besluit houdt in dat Haltestraat, Swaluëstraat en Gasthuis-
plein op zaterdag 31 augustus 2013 van 17:00 uur tot 24:00 
uur zullen worden afgesloten.
• 8 juli 2013 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk 
OB/CT/2013/07/000567 voor de proef met de markt op de 
Grote Krocht. Het verkeersbesluit houdt in dat Grote Krocht 
afgesloten wordt voor verkeer op woensdag 18 september 
2013 van 6:00 uur tot 18:00 uur.
 
De verkeersbesluiten zijn in te zien op www.officielebekend-
makingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het 
gemeentehuis.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 31

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donder-
dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachten coördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. 
Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak 

maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor 
een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen 
e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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In Zandvoort rijden sinds kort drie fietstaxi’s rond. De taxi’s bestrijken heel Zand-
voort, inclusief Bentveld, en gaan tot Bloemendaal aan Zee. De taxibikes bieden 
plaats aan maximaal drie personen en hebben muziek aan boord. Een ritje kost € 3 
per persoon per kilometer, al moet degene die naar het Bloemendaalse strand wil, 
wel iets extra’s betalen, want dat eist meer inspanning voor de chauffeur.

Het vuurwerkverkooppunt dat, samen met twee vuur-
werkbewaarplaatsen en een compartiment voor wa-
teropslag gerealiseerd zou moeten worden in de Oran-
jestraat, krijgt geen vergunning voor de bouw ervan. 
De gemeente heeft in een brief aan de initiatiefnemers 
gemeld dat de aangevraagde Omgevingsvergunning 
wordt geweigerd.

Het fietsen met deze bikes 
is sowieso zwaar, al kan 
ook gebruik worden ge
maakt van een hulpmo
tortje. Initiatiefnemer is 
de Poolse ondernemer 
Krzysztof Glagowski, die ook 
in Amsterdam een fietstaxi 
heeft rondrijden. Hij runt zijn 

zaak samen met zijn vrouw 
Sylwia, die daarnaast ook nog 
een schoonmaakbedrijf leidt. 
Het echtpaar woont sinds 
2008 in Zandvoort. “We zijn 
druk bezig om Nederlands te 
leren. Dat valt niet mee. Vooral 
het spreken met ‘vreemden’ 
kost moeite. Hun zoontje, dat 
op de Mariaschool zit, praat 
wel al vloeiend Nederlands. 

Krzysztof hoopt dat de fiets
taxi’s een vast onderdeel van 
Zandvoort worden, ook in de 
winter. “De berijders huren bij 
mij de fietstaxi voor een be
paalde periode en alles wat ze 
verdienen is voor hun eigen 
rekening. Een van de vaste 
rijders is Robert Pjotrowski. 
Hij vindt het leuk werk. “Je 
krijgt heel veel verschillende 
type mensen aan boord; van 
Zandvoorters die snel ergens 
naartoe willen tot discogan
gers die midden in de nacht 

De aanvraag voor de Om
ge vings vergunning zorgde 
v oor veel consternatie in 
de Oranje straat en omge
ving. Een aantal bewoners 
van de omliggende panden 
had hun grieven aan de ge
meente kenbaar gemaakt. 
Men was over het algemeen 
van mening dat één ver
kooppunt voor vuurwerk in 
Zandvoort voldoende is, en 
een tweede zeer ongewenst. 
De angst bij mensen voor 
een vuurwerkopslagruimte 
zit na de vuurwerkramp in 
Enschede zeer diep. 

Op 30 juli heeft de gemeen
te het weigeringsbesluit ver
stuurd voor de aanvraag voor 
een Omgevingsvergunning 
voor het verkooppunt voor 
vuurwerk met bijbehorende 
opslag aan de Oranjestraat 
2. Het bestemmingsplan 
staat op die plek detailhan

Er zit muziek in de Zandvoortse fietstaxi’s… Geen vergunning 
voor vuurwerkdepot 

Robert Pjotrowski is een van de beste taxirijders

Verbod op
vuurwerk

‘Want daar gaan 
ze zeker zelf komend 

politiek jaar 
voor verzorgen?’

De Mannetjes

geen zin hebben om naar 
huis te lopen”, vertelt hij. In de 
vakantieperiode rijdt hij ook 
veel toeristen, die het leuk 
vinden om door Zandvoort 
te toeren.

Als het druk is, zitten Krzysz
tof en Sylwia zelf ook op de 
fietstaxi. “We proberen zoveel 
mogelijk zichtbaar in het dorp 
aanwezig te zijn. We komen 
ook bij klanten voorrijden als 
zij dat willen. Dan moeten 
ze even naar de taxicentrale 
bellen (0685235399) en dan 
komen we voorrijden. In het 
algemeen maken we vooraf 
de prijs rond. Daar komen we 

Centrum afgesloten voor verkeer van
 zaterdag 10 augustus 15.00 uur tot zondag 

11 augustus 22.00 uur, vanwege de zomermarkt.

Gemeente Zandvoort

wel uit”, legt hij uit. Het is wel 
zo dat er contant moet wor
den afgerekend, want pinnen 
is nu nog niet mogelijk, wel
licht volgend jaar. Dat geldt 
ook voor de mogelijkheid om 
per fietstaxi over het strand 
te worden vervoerd. Krzysztof: 
“Daar moeten de fietsen voor 
worden aangepast met an
dere banden en een speciale 
ketting. Maar als daar vraag 
naar is, gaan we overwegen 
om dat te gaan doen.”

Robert Pjotrowski is volgens 
taxibaas Krzysztof zijn beste 
rijder. Hij is snel en weet heel 
zuinig om te gaan met het 
gebruik van de hulpmotor. 
“Als we alleen maar de motor 
zouden gebruiken, dan zou de 
accu heel snel leeg zijn. Dus 
dat is niet economisch.”

Toprijder Robert wil nog wel 
even kwijt dat hij de nachte
lijke ritjes heel leuk vindt: “De 
jongelui die uit de discotheek 
komen vinden het geweldig 
als ik onderweg hun muziek 
draai. Dat geeft ze het gevoel 
dat ze nog even in de disco zit
ten. Maar ik pas het repertoire 
moeiteloos aan als ik bijvoor
beeld Duitsers rijd. Dan zet ik 
schlagers op.” Meer informa
tie over de Fietstaxi Zandvoort 
is te vinden op www.snk
zandvoort.weebly.com.

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

del met bijbehorende opslag 
wel toe, maar in de definities 
in het bestemmingsplan is 
echter een verkooppunt van 
vuurwerk, in de zin van het 
bestemmingsplan, gedefi
nieerd als vuurwerkbedrijf. 
Vuurwerkbedrijven zijn vol
gens het bestemmingsplan 
op die plek niet toegestaan. 
Het college heeft in de 
aanvraag geen aanleiding 
gezien om van het bestem
mingsplan af te wijken, 
omdat de systematiek van 
het bestemmingsplan een 
vuurwerkbedrijf juist ex
pliciet uitsluit en een vuur
werkbedrijf mogelijk ge
vaar kan opleveren voor de 
directe omgeving en voor 
het centrum. Ook is het een 
streven van het college om 
niet meer bedrijven, in de zin 
van het bestemmingsplan, 
in het centrum zich te laten 
vestigen.
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zondag 6 oktober

Voorverkoop gestart!
Bel voor reserveringen 
023 - 57 157 07 

dolf Jansen Miss Molly & Me 
   rayan Panday Pieter derks 
      PiePschuiM eMilio guzMan

Hoog Laag Hoog HoogLaag
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Voor het verzorgen van uw uitvaart  
in Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend informatiegesprek mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67 - 2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278

Omdat wij u begrijpen

familieberichten
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18. 45
1 9.1 9
19.56
20.36
21.24
22.34

Iedere dag geopend 
voor ontbijt, 
lunch en diner

Drie gangen 
keuzemenu: 
€ 24,50 p.p.

Voor reserveringen: 0235713200
www.beachclubtien.nl

Zalmtartaar
of

Rosbief met mosterdsaus
❖

Lams brochette met knoflooksaus
of

Roodbaarsfilet met Provençaalse saus
❖

Taartje van koekjesijs

Bedroefd en vol bewondering voor de wijze waarop zij met 
haar ziekte is omgegaan en dankbaar dat haar een langer 

lijden bespaard is gebleven, geven wij kennis van het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, 

mijn schoonmoeder en onze oma

Catharina Paap - van der Werff
- Truus -

Zandvoort,                                                                   Zandvoort, 
5 juni 1938                                                           2 augustus 2013

Engel Paap
Jaap en Pen
Beng, Jacob
Ria 
Maarten

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en de familie te condoleren 
op woensdag 7 augustus van 19.00 tot 19.30 uur in Uitvaart-
zorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

De begrafenisplechtigheid vindt plaats op donderdag 8 augustus 
om 10.00 uur op de Algemene begraafplaats Zandvoort, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Na de plechtigheid is er een samenzijn in de ontvangkamer 
van de begraafplaats.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.

Gelukkig nooit meer pijn

Na een kortstondig ziekbed is thuis rustig in haar slaap 
overleden onze lieve moeder, mijn schoonmoeder en oma

Sophia Maria Susanna Keur - Pool

Fietje
weduwe van Arie Keur

- Zandvoort -19 augustus 1924                                                        30 juli 2013

Martha

Jannie en Dirk
Edwin en Eline
Jari 

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Hoera 
tante 

Yvonne 
Damhoff 
40 jaar!!!
Dikke kus Loïs en Audrey

Spotlight-Spotlight-Spotlight-

Voor onze uitvaartcentra in Zandvoort en Haarlem 
zijn wij op zoek naar een vriendelijke

gastvrouw of gastheer

voor het voorbereiden en begeleiden van rouwbezoeken. 
Wanneer u gastvrij bent, niet opziet tegen werken in de 
avonduren en weekenden en woonachtig bent in Zandvoort, 
reageer dan.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
p/a Parklaan 36
2011 KW  Haarlem
Telefonische informatie bij Mw. Raspoort  023-5328750
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column

… missen we onze leenhond 
Boris. Elke schoolvakantie komt 
hij een paar weken logeren. Hij 
vindt het heerlijk om lekker 
met andere honden te ravot
ten in de duinen. In plaats van 
de Groningse bossen. Hans 
geniet ook van het loopje in de 
Zuidduinen. Alleen een ding is 
minder leuk. Op de laatste dag 
van z’n hondenvakantie neemt 
Boris steevast als souvenir een 
duik in de poep. Niet van paar
den maar van mensen die daar 
in de duinen hun behoeften 
doen. Vreselijk, hij meurt aan 
alle kanten. Tijdens zijn was
beurt bedenken we dat het tijd 
wordt dat Boris naar huis gaat. 
Het was leuk.

Net zoals de leenhond ko
men de kleindochters uit 
Groningen altijd een weekje 
naar Zandvoort. Het liefst 
apart want dan krijg je de 
meeste aandacht. De kleinste 
van acht komt het eerst, lekker 
gezellig tutten. Na een week 
is de wisseling van de wacht 
met grote zus van veertien. Zij 
heeft als gezelschap haar vrien
din meegenomen. Het is voor 
mij een grote omschakeling. 
De logeerkamer is veranderd 
in een schoonheidssalon en 
aan de hoeveelheid kleding te 
zien lijkt het of ze een maand 
komen logeren. De meiden ver
maken zich prima en vooral het 
stappen in de avond is in trek. 
In het begin was er een kleine 
miscommunicatie want we 
hadden geen duidelijke afspra
ken gemaakt over de tijden. 
Ook had ik het oude mobiel
nummer nog van kleindoch
ter, foutje. Moeilijk zo’n stukje 
verantwoording. Bij mijn eigen 
kinderen was ik toch soepeler. 
Nog een paar dagen en dan zijn 
de logeerpartijtjes voorbij.

De Zandvoortse kleinkinderen 
komen natuurlijk ook gezellig 
langs en dan is de vakantiepret 
over. Buiten de leenkat van de 
zoon, die straks een weekje 
komt, keert de rust in 
huize Sandbergen lang
zaam aan terug. Dan 
merk je pas dat we een 
dagje ouder worden. N

el
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er
km
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Volgens mij…
9	 EK	Zandsculpturen	-	Feestelijke bekendmaking winnaar. 
 Kerkplein, 14.00-19.00 uur

9	 Ouderwetse	bingoavond	-	Wapen van Zandvoort, 
 aanvang 20.30 uur

10	 Avondmarkt	-	Jaarmarkt door het centrum, 17.00-22.00 uur

11	 Zomermarkt	-	Jaarmarkt door het centrum, 10.00-16.00 uur

11	Nationaal	Oldtimer	Festival	-	Circuit Park Zandvoort

13-16	Timmerdorp	-	naast P-zuid, 10.00 - 16.00 uur

14	Urker	Mans	Formatie	-	Zomerconcert in Protestantse 
 Kerk, aanvang 19.00 uur

17	 Jutterskofferbakmarkt	-	Gasthuisplein, 10.00 - 17.00 uur

17+18	Eneco	Luchterduinen	Race	-	Tweedaags 
 zeilevenement, WVZ

Iedere donderdag:
	 Biologische	markt - Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur

Iedere vrijdag:
	 Creamarkt	Center	Parcs - Market Dome 
 Center Parcs, 18.00-22.00 uur

^ augustus	_ augustus a	

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
08 augustus - 14 augustus

DE SMURFEN 2 (3D / NL)
DAGELIJKS om 12.30 uur 
DE SMURFEN 2 (3D/NL)
DAGELIJKS OM 14.30 uur

MONSTERS UNIVERSITY (3D/NL)
DAGELIJKS om 16.30 uur

BEFORE MIDNIGHT
DAGELIJKS om 19.00 uur

WORLD WAR Z (3D)
DAGELIJKS om 21.30 u.

FILMCLUB: ZOMERSTOP TOT 4 SEPT.
VERWACHT:
THE LONE RANGER met Johnny Depp - 15 aug 20.00 UUR
SMOORVERLIEFD - 19 SEPTEMBER

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Duitse agenten op stap met Nederlandse collega’s

Voorzitter Leo Dijkstra spreekt de bewoners toe

Duitse politiefunctionarissen in Zandvoort

Helios 75 jaar actieve kampeervereniging

In het kader van internationalisering bij de politie worden 
regelmatig door het Bureau Internationale Betrekkingen uit-
wisselingen tussen politiemensen uit verschillende landen 
georganiseerd. Zo waren de afgelopen periode in Zandvoort 
twee Duitse agenten in opleiding actief in onze badplaats.

Vorige week donderdag was het groot feest voor de Zand-
voortse kampeervereniging Helios aan het Noorderstrand. 
Een maar liefst 75-jarig bestaan vieren is best wel een unieke 
gebeurtenis waarvoor de leden dan ook massaal in actie kwa-
men en er natuurlijk ook veel heildronken werden uitgebracht.

door Erna Meijer

Volgens coördinator Kees Sal 
uit Egmond levert zo een uit
wisseling veel werkervaring 
op gedurende de tweeënhal
ve week die men gemiddeld 
in een ander land aanwezig 
is. Naast België en Duitsland 
worden er ook landenpro
gramma’s met Polen en 
Noorwegen opgezet. Conform 
het Verdrag van Enschede 
draaien de agenten, volledig 

In de grote tent, waar de vele 
leden en families ter ere van 
het 75jarige feest samen ko
men, is het op de warmste 
dag van de hittegolf meer 
dan tropisch en eigenlijk 
bijna niet uit te houden. De 
meesten vluchten dan ook 
met een drankje en hapje in 
de hand naar buiten. 

De kampeervereniging is of

bewapend maar wel onder be
geleiding van Nederlandse col
lega’s, net zulke diensten als in 
hun eigen land. Zij zijn dus vol
ledig inzetbaar en mogen, in
dien noodzakelijk, ook geweld 
gebruiken. Het afgelopen lan
ge weekend waren Christian 
Kollmann en Dietmar Kaske 
uit het Duitse, onder Berlijn 
gelegen, Brandenburg te gast 
in Zandvoort.

De dagen ervoor en ook deze 

ficieel opgericht in 1938 en 
kent vele trouwe leden uit 
Zandvoort en de wijde om
geving. In een publicatie die 
verscheen bij het 50jarig 
bestaan van Helios vertelt 
Herman Vos, de zoon van 
de eerste voorzitter, hoe een 
conflict met Bloemendaal, 
dat geen kampeerders op 
het strand wilde toelaten, 
de directe aanleiding vorm

week hadden zij al ervaring 
opgedaan op Texel, mede 
gezien de grote concentra
tie Duitse vakantiegangers, 
die daar steeds zeer positief 
op reageren. Samen met de 
Zandvoortse collega Roel Breet 
was het afgelopen vrijdag het 
plan om eerst een rit over het 
strand te gaan maken, maar 
dat liep echter anders. In de 
middag bleek een 6jarig Duits 
meisje op het strand al enige 
uren zoek te zijn. Gelukkig is zij 
later gezond en wel terug ge
vonden, maar in de tussentijd 
was het voor de zeer veront
ruste ouders wel heel plezierig 
dat zij door Kollman en Kake 
in hun eigen taal te woord 
konden worden gestaan en 
van advies worden voorzien. 
Door deze calamiteit was het 
helaas niet mogelijk om een 
persoonlijk gesprek met deze 
agenten te voeren, maar daar 
had uw verslaggeefster alle 
begrip voor. Voor de heren was 
het in ieder geval een inten
sieve kennismaking met het 
Zandvoortse strandleven, met 
gelukkig een happy end.

de om Helios op te richten. 
De aldaar gevestigde kam
peerverenigingen hielden 
onder andere in Haarlem 
en Amsterdam, waar het 
overgrote deel van de kam
peerders woonde, protest
vergaderingen. Als reactie 
op het Bloemendaalse kam
peerverbod besloot de ge
meente Zandvoort rond 1938 
op het Noorderstrand, tegen 
de Bloemendaalse grens, 
voorzieningen te treffen om 
het kamperen wel mogelijk 
te maken. Ook de trouwe 
Zandvoortse kampeerders 
kregen daar een plekje toe
gewezen. 

Nu dus een groot feest om 
het fantastische jubileum te 
vieren. De huidige voorzitter 
Leo Dijkstra zal na 27 jaar be
sturen binnenkort zijn taak 
overdragen aan Simone Tacx, 
die zeker bij het afgelopen 
feest haar eerste organisa
tiesporen verdiende.
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burgerlijke stand
29 juli - 3 augustus 2013

Geboren:
Yara, dochter van Oerlemans, Remco en: Kofler, Friederika

Overleden:
Hermeling, Pieter Albertus, geb. 1962
Schlüter, Johannes Gerardus, geb. 1943
Spronk, Gerrit, geb. 1928
Pool, Sophia Maria Susanna, geb. 1924

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Aanbieding vrijdag en zaterdag:

Onze heerlijke en bekende moorkop
van € 1,95 voor € 1,65 

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023  57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06  434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06  144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023  57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06  113 91 478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Tel. 023 - 57 175 80

 Daghap:
Mixed vlees met dagverse groenten, 

friet en Stroganoffsaus 
!! € 7,50 !!

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

Bridge Vervolg
voor mensen met enige bridge ervaring of die de beginnerscursus 
hebben gevolgd.  
Maandag 19:30 – 21:30 uur 23 september t/m 20 december

Lifestyle Interieur ontwerp 
leer de basisvaardigheden om je huis passend en eigen te maken, 
creëer ruimte! Aandacht voor de basis, invulling, opvulling, verhou-
dingen en afronding.
Woensdag 20:00 – 21:30 uur 30 oktober t/m 27 november

Nana’s maken
Nana's zijn dikke vrouwenbeeldjes, die vervaardigd worden van 
papier-maché. De weelderige, in felle kleuren beschilderde vrouw-
figuren geven als vrolijke oermoeders uitdrukking aan het idee van 
de vrouw als bron van alles. 
Woensdag 19:30-22:00 uur   2 oktober t/m 16 oktober 
Woensdag 9:30 – 12:00 uur 13 november t/m 27 november 

Workshop Encoustic Art
een techniek waarmee je mooie kleurrijke schilderijen maakt met 
bijenwas en een strijkijzer. Tekentalent is niet nodig voor een schit-
terend resultaat.
Woensdag 19:00 21:30 uur 25 september
Of woensdag 10:00 – 12:00 uur 16 oktober

iPad, optimaal gebruiken
U heeft een Apple iPad 2 of 3 nodig om te cursus te volgen. In de 
cursus is veel aandacht voor persoonlijke vragen. 
Donderdag 12:30 – 14:30 uur 3 oktober t/m 14 november

Tassen maken met tractor binnenband 
Een iPad tas of andere tas op maat, maak je van tractor-binnenband, 
afgewerkt met autobandgordel. Alles is mogelijk.   
Dinsdag 19:30 – 22:00 uur 29 oktober t/m 12 november 

Fotobewerking Gimp
een foto bewerkingsprogramma voor gevorderden.
Donderdag 19:30 - 21:30 uur 31 oktober t/m 12 december

JazzDance 55+
Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk. Een 
pittige workout. Wij werken aan lichaamshouding, buikspieren en 
doen grondoefeningen en een jazzdans combinatie.
Donderdag 14:30 – 15:30 26 september t/m 19 december

Spaans a la Carte Beginnerscursus
Voor mensen zonder voorkennis van de Spaanse taal.
Woensdag 19:00 - 20:30 25 september t/m 18 december

Spaans Beginners II 
Voor mensen met enige voorkennis van de Spaanse taal of die de 
beginnerscursus I hebben gevolgd. 
Woensdag 20:30 - 22:00 25 september t/m 18 december

Klussen in en om het huis 
Doe het zelf! Deze cursus bestaat uit 4 verschillende onderwerpen 
(modules). U kunt zich opgeven voor de hele cursus van 10 weken 
maar u kunt zich ook opgeven voor 1 onderdeel. De cursus is zeer 
geschikt voor jongeren vanaf 16 jaar. Dinsdag 19:30 – 21:00  
Electra 1 oktober t/m 22 oktober
Water 29 oktober t/m 5 november
Boren 12 november t/m 26 november
Zagen 3 december t/m 10 december

Tarot Vervolg 
Voor mensen met een kleine basiskennis van de tarot kaarten. We 
behandelen de kleine Arcana die de dagelijkse handelingen van de 
mens voorstellen.
Dinsdagavond 1x per maand 5 november t/m 18 maart

Tarot Vergevorderd 
Voor mensen die al kennis hebben van tarot maar zich willen ver-
diepen en hun kennis willen onderhouden.  
Dinsdagavond 1x per maand 29 oktober t/m 1 april

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

0235713200
www.beachclubtien.nl

Zondag 
11 augustus 

vanaf 14.00 uur

Wild ’N Out 
Summerjam

met
Isaac Bullock and friends 

De lekkerste muziek

Entree gratis



Zandvoortse Courant • nummer 32 • 08 augustus 2013

5

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Zandvoort, kan de bad
plaats via de computer 
een 360° virtueel bezoek 
brengen. Hollandtoer.
nl laat bezoekers online 
rondwandelen in 25 ste
den in Nederland, waaron
der nu ook de badplaatsen 
Scheveningen, Zandvoort en 
Bloemendaal. Door straten 
maar ook door musea, ker
ken, parken, evenementen, 
hotels, winkels, stranden 
en meer. Samen met meer
dere VVV’s in Nederland 
zorgt Hollandtoer.nl ervoor 
dat van de gefotografeerde 
steden en dorpen alle toe
ristische trekkers zijn opge
nomen in de toer. Zandvoort 
is te bekijken via www.zand
voorttoer.nl.

Zandsculpturen 
krijgen vorm

Er begint nu zo langzamer
hand wat vorm te komen 
in de zandsculpturen op 
het Badhuisplein, Kerkplein 
en Raadhuisplein. De car
vers (de kunstenaars) zijn 
hard aan het werk om hun 
sculptuur klaar te krijgen 
voor de jury zijn oordeel 
zal gaan vellen. De vele 
belangstellenden weten 
het allemaal hogelijk te 
waarderen wat er gemaakt 
wordt en menigeen wilde 
met een carver op de foto. 
Morgen, vrijdag 9 augustus, 
wordt de nieuwe Europese 
Kampioen Zandsculpturen 
bekendgemaakt. Tijdens 
een feestelijk gebeuren, van 
14.00 tot 19.00 uur op het 
Kerkplein, zal rond 16.30 uur 
de winnaar bekend worden 
gemaakt door de juryvoor
zitter.

Gratis water 

Vorige  week vr i jdag 
werd het in het hele land 
warmer dan 30 graden. 
Drinkwaterbedrijf PWN 
riep de inwoners van Noord
Holland op om voldoende 
kraanwater te drinken. 
Om deze boodschap extra 
kracht bij te zetten, had 
PWN samen met de ge
meente Zandvoort besloten 
om gratis drinkwater uit te 
delen aan strandgangers. 
Ter hoogte van strandaf
gang 18, bij Thalassa, was 
ook Wethouder Andor 
Sandbergen aanwezig om 
namens de gemeente dit 
initiatief van harte te onder
steunen. De strandgangers 
waren, gezien de reacties, 
verrast maar ook blij met 
deze actie.

Bentveldse opnieuw 
tweede van de wereld

Het is Willemien Elsman uit 
Bentveld voor de tweede keer 
op rij gelukt om vicekam
pioen te worden tijdens de 
Wereld Kampioenschappen 
garnalen pellen. De kampi
oenschappen vonden op
nieuw in het NoordFranse 
dorp Leffrinckoucke plaats. 
Elsman werd 3 jaar geleden 
Nederlands Kampioen tij
dens de pelwedstrijden van 
café Oomstee en Thalassa. 
Een jaar later had zij zich 
ingeschreven voor de we

reldkampioenschappen en 
tot haar grote verbazing 
eindige ze daarbij op de op 
een na hoogste trede van 
het schavot. Dit jaar had zij 
zich weer ingeschreven en 
opnieuw kon zij naar het po
dium om de medaille voor de 
tweede plaats in ontvangst 
te nemen. Elsman presteerde 
het om 153 gram garnalen 
schoon aan te leveren bij 
de jury. De winnares, Nicole 
Vanzinghel, kwam tot het 
respectabele gewicht van 
177 gram.
 
Klaas en Leida Koper 
winnen diner

Autobedrijf Zandvoort houdt 
regelmatig een flyeractie in 
heel Zandvoort, waarbij een 
diner voor twee personen 
te winnen valt. Deze keer 
waren Klaas en Leida Koper 
de gelukkigen, die uit han
den van Rob Witte de bon 
in ontvangst mochten ne
men. Zij gaan van een drie
gangenmenu, inclusief een 
glas wijn, genieten bij het 
oudste visrestaurant van 
ons dorp, De Meerpaal in 
de Haltestraat. Daar zullen 
Lenie & Floor Koper zeker 
voor gaan zorgen!

Virtuele wandeling 
door Zandvoort
Wie inspiratie wil opdoen 
voor een dagje strand in 

Bij huishoudens met rolemmers wordt tweewekelijks groenafval opge
haald. Dit Groente Fruit en Tuinafval (GFT) wordt uiteindelijk omgezet 
in compost of biogas en dat is aanzienlijk goedkoper dan verbranden. 
Zo snijdt het mes aan twee kanten: de verwerkingskosten blijven laag 
en het milieu wordt minimaal belast. Het GFT uit Zandvoort is volgens de verwerker al 
jaren achtereen van uitstekende kwaliteiten, er zit zo goed als geen vervuiling in. 

Tip: Bij warm weer geven de bakken soms overlast door nare geurtjes. Wat dan helpt is 
om afval dat veel stank gaat verspreiden in krantenpapier te wikkelen (nooit plastic!) 
en het dan in de GFT bak te gooien. De bak na het legen eens extra schoon spuiten met 
water is ook een oplossing. 

ZANDVOORT SCHOON!? 
en Groente- Fruit- en Tuinafval

Gemeente Zandvoort

Arlan Berg voor zijn nieuwe kar

Arlan Berg gaat zelfstandig verder
Na 13 jaar franchisenemer van Kroon Vis te zijn geweest, 
is Arlan Berg vanaf 1 augustus jongstleden als zelfstandig 
ondernemer aan de slag gegaan. Onder de naam Berg Vis 
heeft zijn bedrijf twee visverkooppunten: één op de bou-
levard Barnaart, ter hoogte van restaurant Riche en één op 
de Spoorwegstraat in Haarlem. 

Zijn verkoopwagen op de bou
levard heeft frisse, nieuwe lij
nen gekregen en is helemaal 
opgeknapt. Met een nieuwe 
bus ervoor is het echt een 

mooi plaatje geworden. Alles 
blinkt je tegemoet en de vitri
nes zijn gevuld met de lekker
ste vissoorten en –gerechten, 
een lust voor het oog.

“Ik sta sinds kort met mijn bei
de karren in de nieuwe loods 
in het oude Colpittgebouw. 
Daar komt echt het nieuwste 
van het nieuwste te staan. 
Alles om onze klanten van de 
beste gerechten te voorzien”, 
zegt hij en zijn ogen glimmen 
helemaal van trots. Het is wel
licht hard werken maar daar 
is hij volledig op voorbereid. 
“Ik weet nu waarvoor ik het 
doe, dit is een hele bewuste 
keus geweest”, zegt hij vol ver
trouwen.

Berg heeft tegelijkertijd een 
nieuwe website het levens
licht laten zien, www.bergvis.
nl. Op deze website kunt u te
vens via de digitale snelweg 
uw vis of visschotel voor elke 
gelegenheid te bestellen. 

Gemoedelijke drukte op de Place du Tertre

Stukje Parijs in Zandvoort
Je waande je heel even op de Place du Tertre in Parijs, het 
kunstenaarsplein onderaan de basiliek van de Sacré-Coeur. 
Maar het was toch echt, onvervalst Zandvoort en dan met 
name de Poststraat, waar de kunstenaars van BKZandvoort 
hun zomerse evenement ‘Place du Tertre’ voor de vierde 
keer organiseerden. 

De locatie bleek wederom 
perfect voor zo een klein
schalig evenement. Leden 
van de actieve Zandvoortse 

kunstenaarsclub waren bij 
hun stalletje bezig met hun 
gedachten op linnen te zet
ten, dan wel uit steen te hou

wen of nu net die ene ketting 
die nog nooit gemaakt was, 
te fabriceren. Een gemoede
lijk muziekje, Frans uiteraard, 
klonk uit de luidsprekers, zo 
nu en dan onderbroken als 
was Edith Piaff in levende lijve 
te horen. Althans, de zangeres 
deed vooral qua postuur aan 
de al lang geleden overleden 
grootste Franse zangeres den
ken, maar zal nog wel even 
moeten repeteren om haar 
te kunnen evenaren. Een bij
zonder leuke markt waar ook 
Franse producten afgenomen 
konden worden en dat vari
eerde van olijven tot droge 
worst en van olijfolie tot on
vervalste Franse zeepjes. Op 
naar volgend jaar voor het 
eerste lustrum!
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Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Wij zijn nog met

Dinsdag 13 augustus zijn wij weer geopend!

Vakantie
t/m 12 augustus

27 APRIL T/M 18 AUGUSTUS 2013

De Kroon op het werk

ZANDVOORTS MUSEUM

Zandvoorts Museum | Swaluëstraat 1 | 2042 KA Zandvoort
023-5740280 | www.zandvoortsmuseum.nl

ATELIER MARGOT BERKMAN: HET SIERHEK VOOR 

DE KONINGSBOOM & ANDERE OPDRACHTEN

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade Lees de persoonlijke verhalen op www.amie.nl

“Door puzzels op te lossen 
behoud ik mijn waardigheid” 

Amie, ook in de zomer de vertrouwde zorgaanbieder voor inwoners van de gemeenten 
Zandvoort en Bloemendaal. Wij bieden u alle zorg en ondersteuning die u nodig heeft, 
zowel in de thuis situatie als in een van onze woonzorgcentra Huis in de Duinen, 
A.G. Bodaan en Meerleven. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Zorgbemiddeling op 
telefoonnummer 023 - 574 16 37.

ZorgContact heet voortaan

Amie Ouderenzorg

ToPPresTaTie!
Vrijdag 9 augustus 16:30 uur 

bekendmaking winnaar eK Zandsculpturen 
op het Kerkplein

De Top 100-buren op het Kerkplein 
zorgen voor het muzikale feestje erbij

van 14:00-19:00 uur

Café Top 100  Cafetaria Top 100 

ToPPresTaTie!
Berg Vis is per

1 augustus 2013
zelfstandig!

Meer hierover leest u op:

www.BergVis.nl
Berg Vis Zandvoort
Alle dagen geopend
vanaf 10:30 uur

Boulevard Barnaart
(t.h.v. restaurant Riche)
2041 JA Zandvoort

Berg Vis Haarlem
Geopend op donderdag, 
vrijdag & zaterdag 
vanaf 10:30 tot 18:30 uur

Spoorwegstraat (tegenover AH)
2015 BL Haarlem 

Berg Vis is ouderwets genieten Van Vers geBakken Vis!
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Weer

Temperatuur

Max 21 22 22 21

Min 15 14 15 15 

Zon 75% 85% 75% 70%

Neerslag 30% 20% 20% 50%  

Wind nw. 4 wzw. 4 wzw. 4 zw. 4

Overwegend mooi en 
veelal droog augustusweer 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Met 2023 graden is het 
goed toeven buitenshuis 
en velen zitten niet te 
wachten op 3435 graden. 
Op woensdag kwam een 
kleine en venijnige storing 
pal bij Nederland aan en 
gaf regenperikelen. Veel 
regen viel er plaatselijk in 
‘t land en dit dan onder 
meer vanwege het warme 
water in de ons omringen
de gebieden dat mede een 
rol speelde. 

De Noordzee is flink opge
warmd tijdens afgelopen 
zomerse periode en sti
muleert dan extra buien
vorming. Het water is 19 
graden nu. In combinatie 
met verkilling in de boven
lucht kunnen de flinke bui
en nog een extra impuls 
krijgen. Ook donderdag 
zijn we nog gevoelig voor 
een enkele losse bui, maar 
klaart het ook flink uit.

De dagen daarna inclusief 
het weekend blijft het pri
ma weer met veelal droge 
condities en zon. De wind 
waait doorgaans uit rich
tingen tussen zuidwest 
en west en is meest matig 
van sterkte. Overdag komt 
het kwik in onze regionen 

uit op tenminste 2021 
graden in de schaduw. 
Voor perfect strandweer 
is het net iets te fris waar
schijnlijk, mede door de 
vaak doorwaaiende wind 
vanaf zee. 

Tien jaar geleden heerste 
een onvervalste hittegolf 
in de Lage Landen met 
temperaturen die opliepen 
tot rond 38 graden in som
mige delen van het land. 
Het was toen ook extreem 
droog. Ook in 1997 leverde 
augustus een zeldzaam 
fraaie hoogzomerse peri
ode op die zo’n twee we
ken duurde.

Opvallend is tegenwoor
dig dat de hitte er snel is, 
maar ook weer vrij rap ver
dwijnt. Vroeger werd een 
warmtegolf gelijkmatiger 
opgebouwd, duurde door
gaans langer, maar gaf 
veel minder hoge extrema. 
Wat de exacte oorzaak is 
van die gewijzigde hitte
opbouw de laatste jaren is 
nog niet helemaal helder.

Meer weerinfo via de site 
www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

De mooiste en warmste fase van deze zomer hebben we 
nu wel zo’n beetje gehad in Zandvoort. Komende tien 
dagen is er nauwelijks of geen kans meer op zomerse, 
laat staan tropische warmte. De middagtemperaturen 
komen vanaf nu uit op hele normale waarden voor be-
gin augustus.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Ferhat en topstyliste Gamze Atmaca van Kapsalon HAAR 

Kapsalon HAAR leukste kapper van Zandvoort
Elke kapsalon is uniek maar wat maakt het nou zo leuk om juist naar die ene speciale kap-
per te gaan? Is het de gezelligheid, vrolijkheid of de kwaliteit van het kopje koffie of thee? 
Of is het de service, de uitstraling of de vakkundigheid? Om daar achter te komen is er een 
landelijke verkiezing uitgeschreven waar als eerste ronde alle gemeenten, waaronder ook 
Zandvoort, aan konden mee doen. 

tekst en foto Nel Kerkman

Uit alle geregistreerde Zand
voortse salons die aan de 
verkiezing meededen kwam 
met de meeste stemmen en 
met het waarderingscijfer 
9,76 kapsalon HAAR als win
naar uit de bus. Hairdresser 
Ferhat Ay is super trots en blij 
dat zijn salon als eerste is ge
kozen. “Ik vind het een stukje 
erkenning van mijn harde 

werken. Ik heb altijd mijn 
hart gevolgd en mijn droom 
is met deze waardering uit
gekomen. In 2009 opende de 
burgemeester mijn kapsalon 
aan de Grote Krocht en in 2011 
heeft de zaak een geweldige 
en strakke metamorfose ge
kregen.” 

Verkiezingsrapport 
Ferhat, zo blijkt uit de gege
vens, geeft vakkundig advies, 

heeft een luisterend oor voor 
haarproblemen, denkt mee 
met zijn klanten en geeft 
een eerlijk en persoonlijk ad
vies. Zijn klantenkring is zeer 
divers, zo zijn ook kinderen 
altijd welkom. Zijn klanten 
komen graag bij HAAR omdat 
er een prettige sfeer is. Tevens 
vindt men het fijn dat je zon
der afspraak binnen kunt lo
pen en dat de prijzen na de 
verbouwing naar beneden 

zijn bijgesteld, wat natuurlijk 
vooral in deze crisis een pret
tige bijkomstigheid is. 

Ferhat is leermeester en hij 
heeft onlangs meegedaan 
aan verschillende fashion
weken in Miami, Parijs en 
Londen. Daarbij is hij altijd 
bezig met cursussen om zijn 
kennis op kappersgebied te 
verbeteren. Vanaf april dit 
jaar heeft de dynamische 
kapsalon topstyliste Gamze 
Atmaca toegevoegd aan het 
team. Zo krijgt de klant altijd 
de allerlaatste technieken 
aangeboden op haartechniek.

Kapsalon HAAR aan de Grote 
Krocht 27 is dinsdag t/m za
terdag geopend. www.haar
zandvoort.nl

Stem nog een keer mee!
Alle winnaars per gemeente 
strijden vanaf 21 augustus tot 
en met 29 september 2013 om 
de provinciale titel. Iedereen 
mag ook in de volgende ronde 
1x een stem uitbrengen via 
www.kapsalonvanhetjaar.nl. 
Alle behaalde stemmen tellen 
in de volgende ronde gewoon 
mee. 

Zandvoorts drama
op Filipijnen

Geld voor Oost Congo is 
naar Uganda gegaan

Bij een relatiedrama op de Filipijnen heeft een 70-jarige 
man uit Zandvoort zichzelf en zijn Filipijnse vrouw om het 
leven gebracht. Dat schreef het AD vorige week vrijdag. De 
krant meldde dat het gaat om de Zandvoorter Hans H. en 
zijn 58-jarige vrouw Maria A.

Het geld dat door de Zandvoortse bevolking een paar jaar 
geleden is ingezameld tijdens de actie voor Oost Congo, is 
terecht gekomen in Uganda. Door malversaties bij de be-
oogde stichting WIO, werd het door diverse acties bij elkaar 
gebrachte geld, € 7.000, geparkeerd op een rekening van 
de gemeente, onder de hoede van de burgemeester. 

Het stel was een jaar ge
leden naar de eilanden
groep verhuisd om daar van 
hun pensioen te genieten. 
Daarvoor woonde ze al lan
ge tijd samen in Nederland. 
Wrang zijn de berichten op 
de Facebookpagina van H. 
“Het ziet er niet alleen leuk 
uit, het is hier heerlijk...”, 
schreef hij vorige maand 
nog. Donderdag zou H. na 
een ruzie zijn vrouw heb
ben verstikt met een kus
sen en zich daarna zelf heb
ben verhangen. Ook stak 

Het bedrag is ondertussen 
overgemaakt naar KiBahome, 
die hoofdzakelijk in Uganda 
projecten, ten behoeve van 
oorlogswezen, ontwikkelt en 
financieel steunt. KiBahome 
is onderdeel van een stich
ting waarvan het bestuur 
in Santpoort gevestigd is en 
waarvoor onze oudplaatsge
noot Jeroen Bluijs veel vrijwil
ligerswerk in Uganda doet. Zo 
is bijvoorbeeld zijn boerderij 
een opleidingscentrum voor 
de wat oudere kinderen en 

hij hun huis in brand, aldus 
het Algemeen Dagblad. 
Familieleden en bekenden 
reageerden afgelopen week
end verslagen op de berich
ten. “Er was nog contact en 
we hadden de indruk dat 
het hun goed ging daar. Dit 
komt echt als een schok”, 
zegt één van hen in het AD. 
Bij de familie in Zandvoort 
is de klap in ieder geval hard 
aangekomen. Het ministe
rie van Buitenlandse Zaken 
heeft de dood van het twee
tal bevestigd. 

zorgt hij voor onderwijs. Deze 
stichting bekommert zich 
over het lot van de vele wees
kinderen ten gevolge van de al 
jarenlang aanhoudende oor
logshandelingen in die regio’s. 

Ook het oorspronkelijke doel 
van de actie beoogde deze 
kinderen te helpen. De enige 
afwijking is dus gelegen in het 
land waar het geld naartoe is 
gegaan. Meer over KiBahome 
kunt u vinden op www.kiba
home.nl.





Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week 2013

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
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Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.
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Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Wist u al dat wij 
de nieuwe collectie 

Maritiem binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

De lekkerste geitenkaas van 
heel Nederland! VLEITEGEIT
6 maanden natuur gerijpt!
Nu 250 gram slechts € 4,49

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand augustus voor Pashouders
100 gram boeren achterham +

100 gram gebraden kipfilet
samen geen € 4,25 maar nu € 2,50

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Nu met Zandvoort Pas;
Beautea BeleviNg
(geZichtsBehaNdeliNg)

www.Praktijkixchel.Nl

wellNessPraktijk

10%
kortin

g
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL
Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens

10% korting op de actietarieven...!
Telefoonnummer: 06-22960595

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen
- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar
- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Tel. 023-532 2010

350 gr. tagliatelle,
1/2 flesje kookroom,

Bereiding:
Kook de tagliatelle in gezouten water. Smelt de boter in een grote pan, voeg de 
room toe en een derde van de zalm. Laat zachtjes opwarmen zonder te koken. Doe 
de helft van de peterselie bij de saus. Blijf roeren tot de zalm gaar is, ongeveer 3 a 4 
min. Breng op smaak met peper en zout. Meng de saus door de pasta, doe in diepe 
borden en schik de rest van de zalm en de peterselie over het gerecht. Serveer er een 
frisse salade bij.

Benodigdheden:
125 gr. gerookte 

zalm snippers,
gehakte peterselie,
25 gr boter.

Kook eens anders…
in Het Wapen van Zandvoort!

Vrijdag 16 augustus zal het Wapen van Zandvoort
 onderstaand recept serveren. Reserveren kan via tel. 023-7431556 

of aan de bar in het café aan het Gasthuisplein. 

Pasta met roomsaus en gerookte zalm
Hoofdgerecht voor 2 personen

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Sporen uit het verleden
De watertoren op marktplaats

door Nel Kerkman

Volgens de aanbieding be
trof het een ‘stadgezicht’, 
maar Zandvoortkenner 
Vleeshouwer zag direct 
dat het een afbeelding van 
de oude watertoren was, 
inclusief oude pandjes 
en een vissersvrouw met 
mand. Een afbeelding die 
zeer geliefd is.

Hoewel de foto aan de 
achterkant genomen is, 
zien we de signatuur MV. 
De maker is dus Marc Valk, 
die menig glasinlood
raam van Zandvoort ge
maakt heeft. Momenteel 
is van hem een prachtig 
glasinlood object ten

toongesteld in de zomer
expositie in de Agathakerk. 
Tot 7 september is de ten
toonstelling elke zaterdag
middag van 14.00 tot 17.00 
uur te bezichtigen.

Plaatsgenoot Harm Vleeshouwers mailde ons een glas 
in loodraam door dat hij recent op Marktplaats had ge-
vonden. De afbeelding is gevat in een ovaal van 20x15 
centimeter, dat weer is opgenomen in een 8-delig raam 
van 45x32 cm. 

Resultaat van de workshop

Extra ontmoeting aan zee
In Coenraad Art Gallery heeft kunstenares Maatje Winters 
zondag 28 juli jl. een workshop keramiek schilderen ge-
houden. Met speciale keramiekverf beschilderden de cur-
sisten biscuitgebakken vormen. Het resultaat is werkelijk 
indrukwekkend. 

De prachtige zachte tinten 
hebben, na het bakken van 
de vormen, schitterende volle 
kleuren gekregen. Het resul
taat geeft goed weer hoe 
iedere cursist met zijn eigen 
visie er een eigen karakter aan 
heeft kunnen geven.

Op dit moment exposeert 
kunstenares Maatje Winters 
in Coenraad Gallery haar bij
zondere werken. Onder het 

motto Ontmoeting aan zee 
toont zij objecten van op het 
strand gevonden zwerfhout, 
gecombineerd met keramiek. 
Originele kunst, heerlijk om 
te bewonderen. De tentoon
stelling duurt nog tot en met 
komende zondag 11 augustus 
en is echt aan te bevelen. De 
kunstwerken van de keramiek 
workshop zijn ook tentoonge
steld in Coenraad Art Gallery, 
Noorderstraat 1 in Zandvoort. 

Ton Ariesen

                            Ton Ariesen

traditie onder de naam ‘Jazzy Lounge Music’ laat voortbestaan. 
Deze avonden waren op zich niet lonend, maar elke hobby 
kost geld en dat had ik er graag voor over”, benadrukt Ariesen.

Het bleef niet alleen bij jazzavonden. Café Omstee werd ook 
de vaste plek voor de smartlappenzangers onder de noemer 
‘Zing mee met Gré (v.d. Berg)’, waar Ton volop de solo zong bij 
het lied ‘Als sterren flonkerend aan de hemel staan’. Karaoke 
bleek eveneens een belangrijke competitie te zijn, waarbij de 
winnaar met een vette reischeque naar huis ging. En laten wij 
vooral niet de biljartcompetitie vergeten! Of het Nationale 
Kampioenschap ‘Garnalen pellen’, een enorm succesvol eve

nement met deelnemers uit het hele land, dat dank
zij de ‘Vrienden van Oomstee’ georganiseerd 

werd.

Na acht jaar hard werken vond Ton 
Ariesen het wel welletjes, mede op 

dringend verzoek van zijn echtge
note. “Ik ben nu bijna 6 weken 
thuis en dat bevalt goed. Er is 
nu tijd voor de kleinkinderen 
van 4 en 3 jaar, die twee dagen 
per week bij ons thuis zijn. Onze 
jongste zoon woont in Ierland en 

daar kunnen wij nu weekendjes 
naar toe.” Vervelen zit er echt niet 

in voor Ton, want hij tennist graag en 
houdt van kamperen en muziek (speelt 

zelf trompet, E.M.). Met de twee labradors 
gaat hij lekker wandelen en daarnaast is Ton 

als voorzitter al drie jaar actief met het organiseren 
van de diverse muziekfestivals in Zandvoort. “Het was wel 
even wennen aan het andere dag en nachtritme” geeft hij 
aan, “maar ik ben heel blij met de goede thuisbasis.” 

Ton, die door heel veel mensen als de nationale knuffelbeer 
wordt gezien, is dan ook een zeer aimabel mens, die als motto 
heeft: “Ik wil wel oud worden, maar niet volwassen!” Wij wen
sen Ton met zijn familie nog heel veel fijne jaren toe. 

Dorpsgenoten

Ton is 71 jaar geleden in Kortenhoef geboren en al op jonge 
leeftijd bij de marine gegaan. “In totaal heb ik 33 jaar bij de 
marine gezeten totdat ik in september 1990 wegens omstan
digheden ‘functioneel leeftijdsontslag’ kreeg. Het was een 
geweldige tijd, veel gevaren, waaronder ruim tweeënhalf jaar 
in de Caraïben. Ik zat bij de medische dienst en werkte zelf
standig als ziekenverpleger. De meeste indruk heeft 
op mij de jarenlange dienst in een onderzee
boot gemaakt. Door de weinige ruimte in 
zo’n schip is het een plek, waar je jezelf 
goed leert kennen”, vertelt Ton met 
veel genoegen. 

Tijdens een verblijf in het 
Marinehospitaal in Overveen 
leerde hij Dorothea (Dodo) Molijn 
uit Zandvoort kennen, waarmee 
hij in 1979 is getrouwd. Ton: “Na 
mijn diensttijd in 1990 (ik was pas 
48) ben ik tot aan mijn officiële 
pensionering bij mijn schoonvader, 
eigenaar van de Corodex fabriek, gaan 
werken.” 

Achter de geraniums zitten past niet echt bij 
hem en dus kocht hij niet veel later café Oomstee. 
“Daar heb ik ontzettend veel plezier gehad, want het was 
beslist geen gewoon café. Eén keer per maand kwamen veel 
grote namen op het gebied van jazzmuziek hier spelen, zo
als onder andere Saskia Laroo, Lils Mackintosh en Clous van 
Mechelen. Heel uniek. Juist door de kleine ruimte heerste er 
een bijzondere sfeer. Zo moesten de bezoekers bijvoorbeeld via 
de bands naar het toilet. Ook werden er regelmatig jamses
sies gehouden en ik vind het heel plezierig dat café Neuf deze 

door Erna Meijer

Nu Ton Ariesen onlangs zijn befaamde café Oomstee heeft 
verkocht, leek het de redactie een goed idee om zijn ach-
tergrond eens nader te belichten. Want aan zijn café-avon-
tuur is het een en ander voorafgegaan. 

Dier van de Week
Vidar is 2,5 jaar jong en een kruising schnauzer. Hij is niet het makkelijkste 
type en is dan ook op zoek naar een baas die hem veel aandacht kan geven 
en met gaat trainen. Zijn nieuwe baas moet bovendien erg geduldig zijn en 
lekker sportief; Vidar houdt namelijk van lekker rennen en veel wandelen. 
Vidar kan erg dominant zijn, zowel naar soortgenootjes als naar mensen 
toe; hieraan moet dus nog flink gesleuteld worden. Met hem naar een goede 
gehoorzaamheidscursus gaan is zeker aan te raden. Aangezien hij nog erg 
jong is zal hij zeker nog veel kunnen leren. Omdat hij erg sterk is en zo zijn 
eigenaardigheden heeft wordt Vidar niet in een huis geplaatst waar kleine 
kinderen wonen. Bent u een sportief type en gaat u graag een uitdaging 
aan? Kom dan eens langs om kennis te maken met Vidar. Dierentehuis 
Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 
11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken 

+ nagels knippen 
+ eelt verwijderen 

+ evt. likdoorns weghalen 
+ creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info: 5734944 of 

0650203097
.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Voor een pedicure  
behandeling waarin u de 
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is in 

het verwijderen van  
pijnlijke likdoorns,  

eeltpitten en/of ingegroei
de nagels gaat u naar  

Pedicure Carla.
Tevens hotstone massage 

en / of Reiki behandelingen.
Provoet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 0646098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 0652461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door 

zorgverzekering) 
.........................................................

Nieuwe 
Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 

Haarlem, 
tel. 0235476101

 www.sunergy.info
.........................................................

Hoveniersbedrijf 
Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie 
straatwerk. 

0235353591 of 
0622209568

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 0653498304 
www.trade-ard.nl 

PC-problemen? 
Rep-it 

lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) 
netwerk of advies 

bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 0644 696 001.  

www.repit.nl 
Met garantie.

.........................................................
Bij SKiP is veel mogelijk. 

Opvang voor halve, 
hele, of verlengde dagen 

volgens een vast of 
wisselend rooster, 

wij denken met u mee! 
Ook dat is

'Natuurlijk-SKiP'! 
Neem een kijkje 
op de website: 

www.pippeloentje-pluk.nl
.........................................................

Klussen-Renovatie-Bouw 
P.M.K. 

(in Zandvoort) Voor alle 
klussen in en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers 

en keukens. Kunststof 
kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit! Ook 
voor schoonmaak

werk voor bij u thuis.
Tel. 0644875212 

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
1017 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

0653693409
.........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.0235311330

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

0235713919 
of 0653231754

.........................................................
Te huur:

 7 pers. chalet 
op het eiland van Maurik. 

(Betuwe) 
All in prijs al vanaf 

€ 495 p.wk. 
Voor info: marcelhorneman @

gmail.com

Jutters Kofferbakmarkt
17 augustus

10.0016.00 uur.
Ook een plek huren voor €10?

meldt u aan via 
www.onairevents.nl
of tel. 0619427070. 

Ook halen 
wij kleine goederen op.

.........................................................
Gezondheid aan Zee 

nodigt u uit op de 
Zomermarkt, komende 

zat.avond 10 en 
zondag 11 augustus, 
om kennis te maken 

met de echte Aloe Vera van 
Forever. Tot ziens in onze 
stand in de Haltestraat. 

www.gezondheidaanzee.nl 
.........................................................

Garage
te huur

Van Galenstraat
€ 120, per maand

0653256274
.........................................................

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15, 
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.

schroten 13x90 
mm € 2.60/m

lengtes van 2.10 tot 5.40 m. 
andere artikelen 

op bestelling
geopend: za 12.0017.00 

u en op afspraak,
ook ’s avonds. 

uitsluitend á contant,
 geen pin

AANBIEDING: 
15% KORTING op

bovenstaande 
t/m 17 augustus a.s.

Joost van Diepen 
tel. 0629091069

Te huur: 
gemeub. appartement 

aan de rand v/h centrum 
Zandvoort in rustig 

app. complex. 
Huurperiode 01/10/2013 

t/m 01/04/2014.
 Max. 2 p. € 1.250 incl. g/w/l. 

06 19701044
.........................................................

Garagebox te huur
Tjerk Hiddesstraat

€ 105 p.m.
5714825 / 5714170

 ........................................................  
Volleybalvereniging 

Sporting OSS 
zoekt versterking 

voor het herenteam, 
3e klasse

Info: Erik Schilpzand: 
0655321807

Thuiswedstrijden 
in de Korver Sporthal

 ........................................................  
Wie heeft 

mijn titanium
leesbril gevonden?

Vierkante glazen 
met zwarte rand, 
cilinder geslepen.

Omgeving
 bunkerpark/Visserspad

Tel: 0623349558
 ........................................................  

Te huur 
bedrijfs-/opslagruimte 

200 m2

Met overheaddeur, 
per september

€ 1.000 per maandag 
0653650772

 ........................................................  
Te huur 

aan boulevard
Kamer event. slaapkamer

Gebr. d+k
Pr: € 360 incl.
0651163444

Bakker Elektrotechniek
Uw elektro en domoticainstallateur

Plannen voor de bouw of renovatie van uw huis? 
U denkt er over om domotica toe te passen? 

Wij nodigen u graag uit om in voorbereiding van 
uw bouwproject uw wensen met ons te delen. 
Doe ideeën op via www.mijninstallateur.com/

domoticapassie en vul daar uw wensenoverzicht in 
of vul het contactformulier in. Tel. 5718385 / 

mob. 0653439790 / email: info@domoticapassie.nl

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
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'Als u geen 

sigaret rookt, 

laat ik geen wind.' do
or

 R
am

on
a 
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Tegeltje

Een warme zondag op het strand. De zon brengt wat ge
wenste rust in onze billen. Gewoon even chillen, op het 
terras, met een rosétje in de hand. Af en toe openen we 
onze ogen en mensen kijken is wat je dan gaat doen. Een 
jonge meid, half lang krullend haar met korte bolle rok. Ze 
huppelt achter een kleine jongen aan die vraagt of ze even 
mee wil gaan naar de zee. Bij ieder huppeltje is een stapje 
extra nodig. Ze probeert haar best te doen, maar zo te zien 
lijkt het alsof er een snuifje aan dit familiedagje aan zee 
vooraf is gegaan. Er zijn twee mannen in het spel, het lijken 
broers, één blond en één met donker haar, precies dezelfde 
eigenwijze kruin op het achterhoofd. De kleine moet plas
sen en roept zijn papa. De man met het donkere haar praat 
al behoorlijk in vertraagde taal en hangt over zijn vriendin 
terwijl hij bij haar nog een slokje rode wijn naar binnen 
giet. Zij is slecht aanspreekbaar. Haar ogen vallen constant 
dicht terwijl ze draaien. Overeind komen is geen optie meer 
voor de vrouw. Ze heeft een deken over zich heen getrok
ken. Terwijl papa zich omhoog heeft kunnen hijsen en de 
kleine richting toilet schuift, zien we dat de blonde man 
heel attent tegenover de jonge vrouw staat en ook het glas 
aan haar lippen zet. De mond van de jonge vrouw weet de 
rand van het glas bijna niet te vinden, maar een slok bereikt 
uiteindelijk dan toch haar keel. Intussen zie ik dat de vier 
Duitsers naast ons het tafereel ook beginnen te volgen. De 
blonde man ruimt wat spullen op in de tas en knielt voor
zichtig naast de jonge vrouw. Hij praat zachtjes tegen haar 
en slaat zijn arm op haar heen. De vrouw kan haar hoofd 
moeilijk rechthouden. Tot onze verbazing weet de man met 
de blonde haren de lippen van de jonge vrouw ook prima 
te vinden en in een enkel ogenblik schijnt de vrouw nog 
wel te weten hoe ze hierop moet reageren. Met een heuse 
filmkus verovert hij haar, waar zij gewillig 
in meegaat. Totdat papa, de man met de 
donkere haren, terugkeert en zwalkend 
richting tafel loopt … 

Levendig terras

Uitgesproken!
Voor veel jonge mensen is het een raadsel wat ze wil-
len gaan doen in het leven. Ze zijn klaar met hun eind-
examen en dan moeten ze even snel beslissen over een 
vervolgstudie. Ben je daarbij ook nog eens zeer jong als 
je klaar bent met de middelbare school dan kan het he-
lemaal lastig zijn om te kiezen.

door Maxim Roos

Dat geldt zeker niet voor Josi Nihot. Josi was zestien jaar 
oud toen zij slaagde voor haar HAVOexamen en wist al 
gelijk wat ze wilde doen na haar studie. Josi heeft een 
grote passie waar ze haar beroep van wilt maken en deels 
al heeft gemaakt. Fotografie is haar lust en haar leven. 

Na haar examen heeft ze nog wel even de tijd willen ne
men om zich te oriënteren op andere studies maar na een 
paar maanden thuis te hebben gezeten was ze er al snel 
uit: ze ging de opleiding ‘Fotografische Vormgeving’ doen 
aan de Fotovakschool in Amsterdam. Inmiddels zit ze al 
in haar tweede jaar en het gaat voor de wind met Josi. Ze 
trommelt met zeer grote regelmaat vriendinnen op om 
voor de camera te gaan poseren en met al haar creativiteit 
heeft ze nog geen studiepunt laten liggen. 

Van alle aspecten die fotografie met zich mee brengt 
vindt Josi portret en modefotografie toch het leukst. Ook 
schuwt ze de reclamefotografie niet. Uren denkt ze na 
over een te maken foto en na alles doordacht te hebben 
hoeft ze vaak maar een paar keer op de ontspanner te 
drukken om de perfecte foto te hebben. 

Het begon als klein kind al deze passie. Het toeval wil dan 
ook dat ze omgekeerd begonnen is. Josi startte destijds 

met onderwaterfotografie. Met de jaren kreeg ze steeds 
betere apparatuur in handen en nog veel belangrijker, 
haar kennis van fotografie nam enorm toe. Haar opa 
heeft ook zijn hele leven in het vak gezeten en daar kan 
ze tot op de dag van vandaag met al haar vragen terecht. 
Uiteindelijk heeft ze de stap gezet om ook boven water 
foto’s te maken en inmiddels heeft ze haar eigen website 
en netwerk waardoor Josi regelmatig gevraagd wordt voor 
bruiloften en familieportretten. 

Als Josi dan klaar is voor die dag, begint de volgende dag 
alweer in haar hoofd. Naast haar bed ligt een kladblokje 
zodat ze al haar ideeën direct kan noteren. ’s Nachts is 
namelijk de tijd voor Josi om haar creativiteit de vrije loop 
te laten zodat ze de volgende dag alleen nog maar de 
techniek in hoeft te vullen.

Nieuwsgierig geworden naar haar werk? Kijk dan even op 
www.memoriesmade.nl. 

Fotogenie(k)

Kijk nou eens!

doo
r 
Ra

m
on

a 
Jo

nk
ho

ut

Een heerlijke zondagochtend aan zee. Wachtend in de stilte voor de storm.

Interview

Josi Nihot

Anoniem
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Evenementenvergunningen verleend 
- Er is een evenementenvergunning verleend aan Watersport 
Vereniging Zandvoort voor de ENECO Luchterduinen Race ter 
hoogte van verenigingsgebouw Boulevard Paulus Loot 69 te 
Zandvoort op zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2013.

raad, verzonden 30 juli 2013, 2013-VV-044

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 

Gemeentelijke publicatie week 32 - 2013

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Strandafgang Paulus Loot 1, wijzigen van strandpaviljoen, 
ingekomen 9 juli 2013, 2013-VV-098.
- Kerkplein 5a, brandveilig gebruik, ingekomen 28 juni 2013, 
2013-VV-099.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Geweigerde omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Oranjestraat 2, realiseren van vuurwerkverkooppunt, 2 vuur-
werkbewaarplaatsen en een compartiment voor watervoor-

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donder-
dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachten coördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. 
Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak 

maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor 
een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen 
e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Zeilspektakel start voor de Zandvoortse kust
De jaarlijkse Tweedaagse van Zandvoort, een van de grootste catamaranspektakels van 
Nederland, vindt volgende week zaterdag en zondag weer plaats voor de Zandvoortse 
kust. De start- en finishlijn liggen ter hoogte van het clubgebouw van de organiserende 
Watersportvereniging Zandvoort (WVZ). 

De grootste race op zater
dag, de Eneco Luchterduinen 
Race, is een voortzetting van 
de NAMREM Race die weer 
voortgekomen is uit het 
‘Rondje REM eiland’. Deze 
wedstrijd is van oorsprong 
ontstaan uit een lange af
standsrace van Zandvoort 
via Noordwijk naar het REM

eiland en terug. Na het ver
wijderen van het REMeiland 
is er als alternatief de NAM 
22boei, voor de kust van 
Katwijk, gekozen. De route 
hier naartoe wordt ‘beboeid’ 
vanuit Katwijk. Afhankelijk 
van de windrichting wordt 
er vanuit Zandvoort, via 
Noordwijk en Katwijk naar 

de 5 kilometer uit de kust 
liggende NAM 22boei, en 
weer terug naar Zandvoort 
gevaren. Gemeten langs een 
rechte lijn, is dat bijna 50 ki
lometer.

De Tweedaagse van Zand
voort staat open voor alle ty
pen catamarans en voor de 

catamaranklassen Formule 
16, Formule 18 en Carbon 20 
is het bovendien een offici
eel klassenevenement. WVZ 
voorzitter René Bos kijkt weer 
uit naar volgend weekend: 
“De lange afstandsrace op 
zaterdag naar de NAM boei 
staat zelfs bij de meest door
gewinterde catamaranzeilers 
bekend als een uitdagende 
maar zeer aantrekkelijke race. 
Om de zeilers met kleinere 
catamarans of wat minder er
varing ook van dienst te zijn, 

hebben we net als vorig jaar 
speciaal voor hen een aan
gepast, iets korter parcours 
uitgestippeld. Maar evenzo 
goed is het een heel mooi 
traject over de Noordzee 
langs een prachtig stuk van 
de Nederlandse kust.” 
 
De organisatie hoopt op goe
de zeilcondities voor de meer 
dan 100 catamarans. Nog 
nooit zoveel catamarans bij 
elkaar gezien? Gaat u dan kij
ken op zaterdag 17 augustus. 

Vanaf het strand is het een 
uniek uitzicht met al die ca
tamarans op het water. Het 
startschot klinkt om circa 
12.00 uur ter hoogte van het 
clubhuis van de watersport
vereniging, naast reddings
post Ernst Brokmeier (zuid). 
Zondag 18 augustus zullen er 
voor de Zandvoortse kust, in 
het kader van de Tweedaagse 
van Zandvoort, vanaf 11.00 
uur kortebaan wedstrijden 
in verschillende klassen wor
den gevaren. 
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Eerste mountainbike avond4daagse 

MaartenMemorial levert € 79.000 op

Straatvoetbaltoernooi voor 12-18 jarigen
De eerste mountainbike avond4daagse is een feit. Op 1,2,3 
en 4 oktober zal deze verreden worden rondom Circuit 
Park Zandvoort. Het is een initiatief van stichting Zand-
voortse4daagse.

Maandag is de tiende editie van MaartenMemorial verre-
den, een prestatierit met dure en oude raceauto’s van Rot-
terdam naar Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar reden er 
weer honderd volwassen kankerpatiënten en begeleiders 
mee in zeer exclusieve sportwagens. Het belangrijkste doel 
van de dag is om de passagiers een dag te laten vergeten dat 
ze ziek zijn. Daarnaast wordt geld ingezameld voor kanker-
onderzoek door de Erasmus MC Daniel den Hoed stichting.

Jongerenwerker Floortje van Stichting Pluspunt Zandvoort organiseert in samenwerking 
met vrijwilligster Maura een straatvoetbaltoernooi in de voetbalkooi naast snackbar de 
Oude Halt op 22 augustus aanstaande. De aftrap is om 18.00 uur. 

Leo Miezenbeek van de Zand
voortse4daagse heeft hierin 
medestanders gevonden 
in de personen van Mar tijn 
Wijs man (Fiets wereld), Marc 
Rasch (Ver stee ge Wie ler
sport) en Victor Bol. Laatst
ge noemde is, samen met 
Rasch, initiatiefnemer van de 
aanleg van het mountainbike 
parcours rond Circuit Park 
Zandvoort. Deze unieke baan 
wordt beheerd door een en
thousiaste groep vrijwilligers 
en fanatieke mountainbikers 
die zich verenigd hebben on

Zoals elk jaar vertrokken 
de rijders met passagiers 
vanaf Ahoy Rotterdam. Na 
een lunchstop bij Schuberg 
Philis op SchipholRijk, werd 
er doorgereden naar Circuit 
Park Zandvoort waar enkele 
rondes op het circuit de dag 

der de naam: ‘De Dunebikers’. 

Het vierdaagse evenement 
past in een cyclus van avond
4daagse evenementen in en 
rond Zandvoort. Echter daar 
waar deze evenementen voor 
jong tot oud zijn bedoeld is 
het hier de bedoeling dat 
er vanaf 12 jaar kan worden 
meegedaan. En ongetraind 
zal het een hele kluif zijn 
maar natuurlijk wel een uit
daging. Er zal een mogelijk
heid geboden worden om 
fietsen te huren. 

compleet maakten.

Met MaartenMemorial wordt 
geld opgehaald voor het ge
renommeerde kankeron
derzoek van de Erasmus MC 
Daniel den Hoed stichting. 
De partners en vrienden van 

Het evenement wordt volle
dig ondersteund door Circuit 
park Zandvoort en ook de ge
meente geeft hierin zijn vol
ledige medewerking. “Elke 
avond streven we ernaar een 
uniek parcours uit te zetten, 
dat tussen 17.30 en 18.30 uur 
start vanaf het circuit. Hier is 
voldoende parkeergelegen
heid en ruimte. Het betekent 
dat er in het schemer tot 
donker zal worden gefinisht, 
hetgeen dit evenement een 
speciaal karakter geeft”, zegt 
Miezenbeek.

De uitgezette routes zullen 
gaan over de openbare weg, 
duinpaden, strand en circuit. 
Er is geen wedstrijdkarakter, 
wel uiteraard een medaille als 
beloning aan het eind van de 
vierde dag. De routes zullen 
afhankelijk van het terrein 
maximaal 2,5 uur in beslag 
nemen, die dan 20 tot maxi
maal 35 km zullen bedragen. 

Meer informatie zal binnen
kort volgen op www.zand
voortse4daagse.nl. 

het jaarlijkse evenement 
werken met een begroting 
van nul euro, zodat elke ge
doneerde euro ook daadwer
kelijk terecht komt waar die 
nodig is. Dit jaar is € 79.000 
opgehaald door middel van 
(particuliere) donaties, stic
kersponsoring en de veiling, 
die traditiegetrouw deze dag 
afsloot.

Koen Verhagen, één van de ini
tiatiefnemers van de rit, zei na 
afloop: “Het was dankzij onze 
vrijwilligers, partners, rijders, 
sponsors en passagiers weer 
een fijne dag. We zijn erg blij 
met de mooie opbrengst 
voor het Maarten van Sten 
laboratorium. We weten dat 
elke euro daar goed besteed 
wordt. Maar de grootste belo
ning is toch wel de lach op de 
gezichten van de passagiers. 
Dat het ons opnieuw gelukt 
is om ze hun ziekte even te 
laten vergeten.”

Het belooft een leuke avond 
te worden met een gezellige 
muziekje erbij. Bovendien 
maak je kans op mooie prij
zen. Jongeren van 12 t/m 18 
jaar kunnen zich voor €2, 
inschrijven bij Pluspunt, 
Flemingstraat 55 of bij de 
oude Halt aan de Vondellaan. 
De teams worden samen
gesteld door de organisatie. 
Voor vragen kun je contact 
opnemen met Floortje: 
f.valk@pluspuntzandvoort.
nl of bel: 0636300809.

adverteerders

Club Nautique 
Dorsman Assurantiën
Exprom
Fysiotherapie Instituut 

Zandvoort
Groenestein & Schouten 

Fin. diensten
Het Plein
La Bonbonnière 
La Fontanella
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
Onel Window  

Dressings 

Administratiekantoor 
K. Willemse

Amie Ouderenzorg
Arlan Berg/ 

Kroon Vis
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst  

Jef & Henk Bluijs
Café Koper
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort

Vele soorten auto's in het rennerskwartier

Duinparcours op het circuitterrein

Straatvoetbal in de kooi | Foto: archief Rob Bossink

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

ONS paviljoen 11
Pluspunt
Rijschool Barry Paap
Tand Prothese 

Zandvoort
Uitvaartcentrum 

Haarlem
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort/

Zomermarkt
Wapen van  

Zandvoort
Zandvoorts Museum

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

NIEUWE 
PRAKTIJK

OUDE 
PRAKTIJK

I N S T I T U U T  Z A N D V O O R T
FYSIOTHERAPIE

VERHUISD
Wij starten 12 augustus in onze 

nieuwe praktijk.
Thomsonstraat 1

2041 TA  Zandvoort 
(voorheen de KEY) 

T  023 5713402   E  info@fysiozandvoort.nl

www.fysiozandvoort.nl
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Kijkje in de
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voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Afgelopen maandagochtend organiseerde Pleun Schimmelpennink, een van de be-
woonsters van de strandhuisjes op het noordstrand, een zeer ludieke schoonmaak-
wedstrijd op het Zandvoortse strand. Met het opgehaalde afval werden later door 
de deelnemers op het terras van strandpaviljoen Rapa Nui ware kunstwerken ge-
maakt waar gastheer Jan van den Hurk zeer van onder de indruk was. 

De Ier Fergus Mulvany is vorige week vrijdag Europees 
Kampioen zandsculpturen geworden. Zijn beeld van 
een Vikingschip kreeg een halve punt meer dan de 
nummer twee. Burgemeester Niek Meijer maakte op 
het Kerkplein de einduitslag bekend en overhandigde 
de kunstenaars een kunstwerk van de hand van de 
Zandvoortse schilderes Loes Dirksen.

Teams van volwassenen 
gingen de competitie aan 
met teams van kinde-
ren om de eretitel ‘Beste 
Strandschoonmakers’. Het 
doel was om in 1 uur tijd 
zoveel mogelijk strandafval 
en aangespoelde rotzooi op 

De sculptuur van Mulvany 
werd door de jury geprezen 
vanwege “het doorlopende 
verhaal van elementen, ver-
werkt in het totaalbeeld”. 
“Het is een rond plaatje”, al-
dus de jury. Afgebeeld is een 
schip uit de Vikingtijd. In het 
beeld zijn elementen te zien 
naar de Ierse hongersnood, 
het Keltische Kruis en Cu-
Chulainn, een mytische Ierse 
strijder. 

De uitslag was spannend want 
de nummer 2, de Oekraïner 

te halen. Wethouder Andor 
Sandbergen, portefeuille-
houder van Duurzaamheid 
en Milieu, was namens de 
gemeente gekomen om kin-
deren, ouders en anderen te 
bedanken voor hun inzet. En, 
het was bijna te verwachten, 

Viacheslav Iemelianenko, had 
slechts een half punt minder. 
Over zijn beeld noteerde de 
jury: “Het is zeer informatief 
en spreekt tot de verbeelding.” 
De derde plaats was voor de 
Rus Ilya Filimontsev. De jury: 
“Het beeld is erg monumen-
taal en perfect afgewerkt.” De 
top drie kregen allemaal een 
symbolische prijs: een kunst-
werk van de Zandvoortse 
schilderes Loes Dirksen. Zij 
schilderde drie zeezichten. 

Kinderteams winnen strandschoonmaakwedstrijd Vikingschip de mooiste

Kinderen maken in teamverband het strand schoon

De nieuwe kampioen aan het werk

De raad gaat
weer beginnen

‘Kijken hoe lang de  
inhoud het nog wint van 

de verkiezingskoorts’

De Mannetjes

de wethouder vertelde te-
vens dat de kinderteams de 
wedstrijd hadden gewon-
nen. Zij werden beloond met 
een lekker ijsje en een work-
shop ‘Upcycling’ (iets moois 
maken van het opgehaalde 
afval) in strandpaviljoen 
Rapa Nui. Die uiterst crea-
tieve workshop werd weer 
geleid door Alice Taylor van 
Stichting Mooizooi. 

Initiatiefneemster Pleun 

Op dinsdag 20 augustus is de eerste  
gemeenteraadsvergadering na het reces.  

U kunt weer inspreken op de agenda.  
Kijk op www.zandvoort.notudoc.nl  

voor alle relevante stukken.
Gemeente Zandvoort

Zondag 18 augustus 2013
EMERGO BRASS QUINTET
Een koper blaasquintet speelt verschillende muziekstijlen:

• klassieke bewerkingen uit de renaissance tijd • pop •
• musical liederen • tango • blues • opera •

Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 14.30 uur) - Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

SEA OPTIEK declareert 
(indien gewenst) voortaan 

uw ziektekostenvergoeding 
rechtstreeks!! Uw vergoeding 

wordt dan direct van uw 
factuur afgetrokken en zo kan 

het zijn dat u (bijna) niets 
hoeft te betalen voor uw 

nieuwe bril, glazen of lenzen!
Laat ook uw vergoeding door 

ons nakijken en profiteer!

Schimmelpennink zag het 
allemaal met veel plezier 
gebeuren en plakte en schil-
derde net zo hard mee met 
de kinderen. Met haar initi-
atief sluit Pleun, die zelf in 
Haarlem woont, aan bij de 
11e etappe van de MyBeach 
Cleanup Challenge van 
Stichting de Noordzee. Pleun: 
“Al jaren loop ik in het zomer-
seizoen dagelijks over het 
strand en neem ik alle rot-
zooi mee die ik kan dragen. 
Al een tijdje dacht ik na over 
hoe ik van rotzooi opruimen 
een ‘coole’ activiteit kon ma-
ken. Vrienden brachten me 
op het idee.” Een uur lang 
strand opruimen heeft weer 
aardig wat volle vuilniszak-
ken afval opgeleverd. Alle 
teams waren dan ook te-
recht zeer tevreden met het 
bereikte resultaat.

vervolg op pagina 3



Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

2

Specialist voor al uw bloemwerken.

Eindelijk we zijn weer terug van vakantie!
En wij staan weer uitgerust voor u klaar!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

augustus

waterstanden

15
16
17
18
19
20
21
22

familieberichten

-
-

00.06
01.26
02.25
0 3 .1 7
04.06

-

05.25
06.24
07.50
09.37
1 1 . 0 0
1 1 . 3 5
1 0. 1 6
00.25

10.06
1 1 . 2 6
12.50
14.06
14.59
1 5 . 4 7
16.32
04.49

1 7. 4 5
19.00
20.24
22.00
23.00
23.40

-
1 5. 0 3

22.34
-
-
-
-
-
-

1 7 . 1 7

Spotlight

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

Voor het verzorgen van uw uitvaart  
in Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend informatiegesprek mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67 - 2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278

Omdat wij u begrijpen

Iedere dag geopend 
voor ontbijt, 
lunch en diner

Drie gangen 
keuzemenu: 
€ 24,50 p.p.

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Zalmtartaar
of

Rosbief met mosterdsaus
❖

Lams brochette met knoflooksaus
of

Roodbaarsfilet met Provençaalse saus
❖

Taartje van koekjesijs

Waarom al dat lijden
Waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg
Je wilde bij ons zijn
De strijd was oneerlijk
En geheel niet terecht
Je wilde nog zo graag leven
Maar verloor dit gevecht
Rust nu maar uit
Je was moe zo moe
Ga nu maar naar papa toe.

Tot ons groot verdriet is overleden 
onze innig geliefde zoon en broer,

Ruud Faber
04-02-1959 Zandvoort 10-08-2013

 J. Faber †

 A. Faber-Adema

 Ans

 Johanna

 Ria

A.Faber-Adema Lijsterstraat 2F5 2042CJ Zandvoort

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl
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…is zingen in een koor niet meer 
in. Alleen damesstemmen zijn 
meestal in de meerderheid. De 
mannen laten het afweten. Wat 
is de oorzaak dat zij hun stem 
niet laten horen? Zitten ze lie-
ver onderuit gezakt een voet-
balwedstrijd op TV te kijken 
of vinden ze het niet echt hun 
ding. Kan natuurlijk, maar als je 
een mooie stem hebt moet je 
die zeker gebruiken.

Zandvoort van toen bezat veel 
op muzikaal gebied! Zo waren er 
vrouwen, mannen en gemeng-
de koren, operetteverenigingen, 
(mond)accordeonverengingen 
en een harmoniekapel. Iedereen 
had een eigen vaandel die al-
tijd werd meegesleept naar 
concoursen. Van huis uit werd 
er veel gezongen. Mijn ouders 
waren lid van het koor ‘Kunst 
na Arbeid’ en mijn vader was 
tevens lid van het mannenkoor 
‘Onderling Hulpbetoon’. Helaas 
heb ik niet de zanggenen van 
mijn ouders in mijn bloed. 
Ooit heb ik op een operette-
vereniging gezeten maar dat 
was op een blauwe maandag. 
Echt zangles kregen wij niet op 
school, er werd alleen flink geoe-
fend als Koninginnedag in zicht 
kwam. In de gymnastiekzaal 
zongen we onder leiding van 
een leraar alle vaderlandse liede-
ren. Tijdens de aubade werden 
we geacht deze uit ons hoofd 
mee te zingen. Tegenwoordig 
kennen de schoolkinderen het 
Wilhelmus niet meer. Oorzaak? 
Onbekend.

Als over een poosje het win-
terseizoen begint en diverse 
cursussen van start gaan moet 
u toch eens proberen of een 
mannen- of vrouwenkoor niet 
iets voor u is. Of ga straks kijken 
naar de fantastische Korendag 
op 5 oktober, misschien laat u 
zich verleiden om u aan te slui-
ten bij een koor. Ook is het kerk-
koor van de Agathakerk op zoek 
naar zanglustige mannen, om 
mee te doen aan het requiem 
van Fauré. De repetities 
beginnen op 22 augus-
tus in de Agathakerk. Dus 
mannen laat je stem ho-
ren en doe mee! N

el
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Volgens mij…

17	 Jutterskofferbakmarkt	- Gasthuisplein, 10.00 - 17.00 uur

17+18	Eneco	Luchterduinen	Race - Zeilevenement, WVZ

18	 Kerkplein	concert	- Koperblazersconcert door het
 Emergo Brass Quintet. Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

21	 Kunstmarkt - Parkeerplaats Center Parcs, 14.00-21.00 uur

24		 Tropicana	Party	- Reggae - Salsa - Dance Classics. Beach
 club Tien, 16.00-00.00 uur 

24		 Surf	’n	Beach	Filmfestival	- The Spot, 16.00-23.30 uur

24		 Rommelmarkt - Zandvoort Oud-Noord, 07.00-14.00 uur

25		 Kinderspeeldag - Zandvoort Oud-Noord, 11.00-16.00 uur

25		 Muziekpaviljoen - met Mark Janicello. Raadhuisplein,  
 13.00-16.00 uur
Iedere donderdag:
	 Biologische	markt - Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur
Iedere vrijdag:
	 Creamarkt	Center	Parcs - Market Dome 
 Center Parcs, 18.00-22.00 uur
Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
	 Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

^ auguSTuS	_ auguSTuS a	

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
15 augustus t/m 21 augustus

DE SMURFEN 2 (3D/NL)
DO, VRIJ, ZA, ZO, WO om 12.30 u. 

DE SMURFEN 2 (3D/NL)
DO, VRIJ, ZA, ZO, WO OM 14.30 U.

MONSTERS UNIVERSITY (3D/NL)
DO, VRIJ, ZA, ZO, WO om 16.30 u.

THE LONE RANGER
DAGELIJKS om 20.00 u.

VERWACHT:
EENMALIGE VOORSTELLING
ONE DIRECTION: THIS IS US (3D)
WOENSDAG 28 AUG om 15.30 u.

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Politieke vakantie voorbij
Komende dinsdag staat de eerste politieke vergadering 
na het zomer reces weer voor de deur. De gemeenteraad-
Informatie zal zich buigen over een ellenlange agenda, die 
niet minder dan 14 punten omvat.

Het college zal antwoorden 
op vragen van de raad aan-
gaande, onder andere, het bij-
stellen van de Groen ambities, 
het actieplan Geluid, de 
Gemeen schap pelijke Regeling 
Re g i o n a l e  B e re i k b a a r-
heidsvisie, de overdracht van 
de nieuwe brandweerkazerne 
en het voormalige onderko-
men van de ZRB, de financiën 

voor de entree van Zandvoort 
en de Metropoolboulevard. 
Bij dat laatste punt is tijdens 
de heroverweging in no-
vember 2012 besloten om de 
Metropoolboulevard als pro-
ject op te pakken. Besloten 
werd toentertijd geen subsi-
die voor uitvoering aan te vra-
gen, maar wel te starten met 
het opstellen van een visie en 

een programma van eisen. Er 
ligt namelijk een duidelijke 
relatie met Kustontwikkeling, 
Entree Zandvoort en Venster 
aan Zee.

De vergadering is dinsdag-
avond vanaf 20.00 uur in 
de raadszaal van het raad-
huis. De entree is vrij en 
de deur van het raadhuis, 
entree via het bordes aan 
het Raadhuisplein, gaat om 
19.30 uur open. Meer infor-
matie over de agenda en de 
geagendeerde onderwerpen 
vindt u op www.zandvoort.nl.

Het zag zwart van de mensen

Drukke Zomer(avond)markt
De grote Zomermarkt van 2013 gaat de boeken in als zeer druk. De combinatie van wind, 
temperatuur en zon zorgde ervoor dat veel mensen in plaats van naar het strand te gaan, 
in het centrum bleven om van al het gebodene te genieten. 

En dat aanbod was zeer geva-
riëerd te noemen. Van enter-
tainment tot culinair en van 
kleding tot allerlei gadgets. 
Niet alleen marktkooplieden 
van buiten Zandvoort hadden 
hun waren uitgestald, ook 
veel Zandvoortse onderne-
mers profiteerden van de ge-
legenheid om hun waren aan 
te prijzen, en of dat nou oude 
voorraad was of de nieuwste 

collectie maakte niets uit. 
“Wij hebben een uitstekende 
markt gedraaid”, aldus een 
tevreden ondernemer uit de 
Haltestraat. Gelijksoortige 
uitspraken klonken in de 
Kerkstraat en Grote Krocht. 

Zaterdagavond
Het experiment met een 
Zomeravondmarkt kan als 
geslaagd beschouwd wor-

den. Hoewel het wat lang-
zaam op gang kwam, werd 
het gaande de avond toch 
behoorlijk druk. Zo ont-
stond een weekend dat al-
leen maar blije gezichten 
opleverde, van het publiek, 
dat nu net dat ene dingetje 
gescoord had of dat lekkere 
sateetje had genuttigd, tot 
de kooplieden met gevulde 
beurzen en de organisatie.

Wethouder Gert Toonen zei 
in zijn openingstoespraak 
dat de jury, waar hij nu 
voor de derde keer voorzit-
ter van was, het bijzonder 
zwaar heeft gehad. “Wij 
vonden het niveau dit jaar 
bijzonder hoog en dus had-
den wij een zware taak”, zei 
hij. Directeur Marcel Elsjan 
of Wipper van de organi-

vervolg voorpagina - Vikingschip de mooiste

serende Zandacademie 
prees de gastvrijheid en 
medewerking van de ge-
meente Zandvoort en 
haar inwoners. “Daar kan 
Scheveningen nog een 
puntje aan zuigen”, meld-
de hij. Tevens had hij een 
nieuwtje: “Komend jaar be-
staat er de mogelijkheid dat 
het zandsculpturenfestival 

een door de regio lopend 
lint van zandsculpturen 
gaat vormen. Dan kan je in 
Amsterdam starten en via 
Haarlem naar Zandvoort 
allerlei sculpturen bewon-
deren.” Hij gaat er dan wel 
vanuit dat onze gemeente 
weer mee wil doen met 
de volgende editie van het 
Europees Kampioenschap. 
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burgerlijke stand
3 augustus - 8 augustus 2013
Geboren:
Shane, zoon van Aalders, Nick en: Tijman, Cheryll
Overleden:
Lageman, Willem Frederik George Lodewijk, geb. 1938
Tol, Rens, geb. 1968
van Bilderbeek, Fabian, geb. 1967
de Ridder, Anna Maria, geb. 1928
de Wit, geb. Timmers, Johanna Carolina, geb. 1929
Paap, geb. van der Werff, Catharina, geb. 1938

Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur Ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis 
RK Parochie St. Agatha - www.aap-parochies.nl
10.30 uur Mevr. M. Wassenaar 
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor D. Duijves 
Evangelische Gemeente - www.gebedzandvoort.nl
Huis van Gebed Zandvoort
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Huisartsenpraktijk 
Nieuw Noord 

Bart van Bergen, huisarts
 

De praktijk is gesloten van 
19 t/m 30 augustus 2013

Voor waarneming:
voor de achternaam A t/m K
Dr. Scipio-Blüme, tel. 57 12 058

voor de achternaam L t/m Z
Dr. Weenink, tel. 57 12 499

Buiten kantooruren en in het weekend:
Huisartsenpost, tel. 54 53 200

De spreekuren van Coby en Mignon 
gaan in deze periode wel door. 

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Aanbieding vrijdag en zaterdag:
Onze heerlijke 

Emma plak met slagroom 
van € 1,95 voor € 1,65 

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Tel. 023 - 57 175 80

 Daghap:
Huisgemaakte spareribs

met salade en friet 
!! € 7,50 !!

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Te koop: 
SYM Orbit snorscooter

Kleur zwart, 
bwjr. mei 2009 

Door omstandigheden 
vrijwel niet gebruikt. 
Km stand: 31

Vaste prijs: € 700,-
Tel. 06-14 90 70 23

NIEUW vanaf vandaag 15 augustus
 DAGHAP!!!

IERSE ENTRECOTE
met Zandvoortse duinpiepers en verse salade

€ 8,50 
(incl. 1 glas wijn € 10,00)

Zeestraat 38
2042 LC Zandvoort
tel 023 5736633
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

gedoneerd! U steunt hier-
mee dus meteen de asiel-
dieren. Alle foto’s worden 
geheel uw eigendom en u 
kunt ermee doen wat u wilt. 
Voor het maken van een af-
spraak kunt u contact opne-
men met Jolanda via e-mail: 
joko@casema.nl. In overleg 
met u en het Dierentehuis 
wordt dan een datum voor 
de fotoshoot ingepland. 

Stichting De Noordzee

Tegelijkertijd met de actie 
bij de strandhuisjes, start-
te bij paviljoen Paal 69 de 
twaalfde dag van de door 
stichting De Noordzee ge-
organiseerde actie om de 
Noordzeestranden vuil vrij 
te maken. Vrijwilligers lo-
pen de hele Noorzeekust, 
van Zeeuws Vlaanderen tot 
het laatste Waddeneiland, 
af om al het zwerfvuil en 
aangespoelde rotzooi op 
te ruimen. De stichting wil 
met deze actie duidelijk 
maken dat zwerfvuil niet 
op het strand thuis hoort. 
Ook de troep die schepen 
midden op zee over boord 
kiepen moet een halt toe-
geroepen worden. Door 
zwerfvuil belandt heel veel 
plastic in de zee en dat is 
heel gevaarlijk voor onder 
andere de visstand maar 
ook voor zeevogels en zee-
zoogdieren. Een beetje te-
genvallend aantal vrijwil-
ligers trok maandag van 
Paal 69 richting IJmuiden. 
Ze hebben zoveel mogelijk 
al het vuil opgeraapt, in 
plastic zakken gedaan en 
met een strandbuggy af-
gevoerd.

Sport en Kleding

In de ‘normale zomervakan-
tie’ gaat De School gewoon 
door. Op 5 augustus werd 
officieel het thema ‘Sport 
en Kleding’ gestart met 
als onderdeel: Olympische 
Zomerspelen. Godin Hera 
opende de Spelen met het 
Olympisch vuur en Lieve 
legde namens alle sporters 
de Olympische eed af. De 
kinderen droegen Griekse 
kleding en lauwerkransen en 
zijn zo op pad gegaan naar 
de sportaccommodatie. De 
eerste sporten die op het 
programma stonden waren 
verspringen, hardlopen en 
speerwerpen. De komende 
tien weken komen nog veel 
meer sporten aan bod, zoals: 
golfen, dansen, free-running, 
atletiek en denksporten. 

Nieuw bezoe-
kerscentrum
Het bezoekerscentrum ‘De 
Zandwaaier’ aan de Zeeweg 
is gesloten. Daarvoor in de 
plaats is een mooi nieuw 
bezoekerscentrum 'De 
Kennemerduinen' gebouwd. 
Ga eens een kijkje nemen op 
de Zeeweg 12 in Overveen, 
het is een bezoek meer 
dan waard. Op 4 oktober 
wordt het bezoekerscen-
trum officieel geopend door 
Staatssecretaris Dijksma. 
Twee weken later, tijdens 
de herfstvakantie (20 t/m 
27 oktober) is de feestelij-
ke openingsweek. Er is die 
week van alles te doen, met 
elke dag een ander thema. 

Natuurbrug Zandpoort
Van maandag 19 tot en 
met donderdag 22 augus-

tus worden er 59 betonnen 
liggers geplaatst over de 
Zandvoortselaan. Tijdens 
de werkzaamheden, die 
tussen 23.00 en 06.00 uur 
plaats vinden, is de weg ter 
hoogte van de voormalige 
Blinkertweg afgesloten. De 
werkzaamheden vinden  
’s nachts plaats om de ver-
keershinder tot een mini-
mum te beperken. De omlei-
dingsroutes worden met gele 
borden aangegeven. Met 
deze laatste overspanning 
ontstaat de daadwerkelijke 
verbinding van het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland en 
de Amsterdamse Water - 
l eidingduinen. Wilt u er bij 
zijn als de eerste legger 
wordt geplaatst? Onder be-
paalde voorwaarden kan 
dat. U kunt zich aanmelden 
via natuurbrugzandpoort@
noord-holland.nl.

Uw huisdier op de foto

Jolanda Meier is als vrijwil-
liger al drie jaar de huisfo-
tograaf van Dierentehuis 
Kennemerland en heeft in 
die jaren honderden asiel-
dieren op de kiek gezet. Sinds 
kort heeft zij in het asiel een 
fotostudio waar zij de asiel-
dieren nog beter op de foto 
kan zetten. Maar niet alleen 
de asieldieren kunnen daar 
op de foto: ook u kan hier 
met uw huisdier terecht voor 
een fotoshoot. Hond, kat of 
konijn, alleen of samen met 
uw (klein)kind. Alles is moge-
lijk. Voor slechts € 50 krijgt 
u een cd met minstens 10 
prachtige en fraai bewerkte 
foto's. Van dit bedrag wordt 
maar liefst € 20 aan het asiel 

Olivijnzand op de vloedlijn

Wereldprimeur voor Zandvoort 
vond plaats in de regen

Ondanks de regen ging de wereldprimeur met het CO2-
bindende zand, het zogenoemde olivijnzand, op het strand 
van Zandvoort gewoon door. Vorige week woensdag werd 
Zandvoort de eerste gemeente die olivijnzand op een der-
gelijke manier gebruikt om de boodschap van duurzaam-
heid en milieu over te brengen. Uit een lading van dat spe-
ciale zand kon de jeugd een aantal zandsculpturen maken 
en later een emmertje mee naar huis nemen, dat in de tuin 
gebruikt kan worden en ook daar zijn werk doet.

Dat de uitstoot van CO2 
zorgt voor de opwarming 
van de aarde is een bekend 
gegeven. Daardoor stijgt de 
zeespiegel en gaat de kwali-
teit van het zeewater achter-
uit. De zee verzuurt door het 
teveel aan CO2. De gemeente 
Zandvoort gaat nu samen 
met de Zandacademie en 
greenSand de uitdaging aan 
om CO2 te binden tijdens het 
EK Zandsculpturenfestival 
van 2013. Marcel Elsjan of 
Wipper, directeur van de 
Zandacademie, beloofde 
om na te gaan of er een 
mogelijkheid is om de zand-
sculpturen, die nu nog van 

speciaal rivierzand zijn ge-
maakt, in de toekomst van 
olivijnzand gemaakt kunnen 
worden. Het EK wordt daar-
mee dan een ‘groen’ festival.

“De gemeente Zandvoort 
zet zich al jaren in voor een 
schoon strand. Het is niet 
voor niets dat het strand 
van Zandvoort ieder jaar 
weer een blauwe vlag krijgt”, 
aldus wethouder Andor 
Sandbergen, die ook aan-
geeft dat het aantal duur-
zame bedrijven in de recre-
atie- en vrijetijdsbranche 
van onze gemeente gestaag 
stijgt.

Door kinderen zandsculp-
turen van olivijn te laten 
bouwen aan de vloedlijn en 
het olivijn zand daarna te 
laten zakken in de zee, legde 
Zandvoort woensdag maar 
liefst 12.500 kg CO2 vast. Dit 
stukje strand van Zandvoort 
is het eerste door de mens 
gemaakte ‘groene olivijn-
strand’ in de wereld. Alleen 
in Hawaii is een natuurlijk 
strand van olivijn zand te 
vinden. 

Zandvoort werkt met deze 
actie mee aan het gezamen-
lijke project van de stranden 
in Nederland om de kwali-
teit van de stranden en het 
milieu om de stranden heen 
te verbeteren. Daarnaast 
is Zandvoort de eerste  
gemeente die olivijnzand 
op een dergelijke manier 
gebruikt om de boodschap 
van duurzaamheid en  
milieu over te brengen.  
Uit wetenschappelijk on-
derzoek is gebleken dat het 
mineraal olivijn CO2 aan  
zich kan binden. Als het 
langs de kustlijn langzaam 
verweert, zet het CO2 om 
in kalk en andere stoffen  
als magnesium. Zo helpt 
het de kwaliteit van het  
zeewater hoog te houden  
en is het een natuurlijk mid-
del om de atmosfeer te zui-
veren. 

Het bedrijf greenSand werkt 
al langer met het mineraal 
en verkoopt het bijzondere 
zand. Meer informatie vindt 
u op www.greensand.nl

Vanaf 1 oktober wordt grof huisvuil alleen nog opgehaald na een 
afspraak met u. U belt of mailt de inzameldienst en uw grofvuil 
wordt zonder verdere kosten bij u voor de deur weggehaald. 
Ook kunt u zonder extra kosten u grofvuil zelf wegbrengen; naar 
de mileustraat van Heemstede of Haarlem. 
Lees de huis- aan- huisbrief die u in de week van 19 augustus ont-
vangt of raadpleeg http://www.zandvoort.nl/ voor meer informatie

Grofvuil brengen óf laten halen, u kunt het zelf bepalen!

ZANDVOORT SCHOON!? 
maakt graag een afspraakje…

Gemeente Zandvoort
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Gezocht: Plaats Beheerder Zandvoort (m/v)

Home Holiday Rental Service verhuurt particuliere accommodaties in 
Zandvoort aan toeristen. Voor het all-in service pakket dat een deel van de 
huiseigenaren afneemt zoeken we een Plaats Beheerder voor Zandvoort!
De taken van de Plaats Beheerder omvatten:

- het werven van nieuwe klanten
- het beheren van de relaties met de huiseigenaren
- organisatorische zaken omtrent in- en uitcheck van huurders
- het beheren van het CMS systeem

Voor deze vacature is het belangrijk dat u woonachtig bent in Zandvoort 
en dat u flexibel bent qua werktijden, waarbij de piekdrukte in het 
zomerseizoen ligt. 

Wilt u meer informatie over deze functie? 
Mail dan nu naar verhuurder@homeholiday.nl! 
Om te solliciteren, stuur uw motivatiebrief en cv met foto naar 
verhuurder@homeholiday.nl! 

www.vvvzandvoort.nl
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Avondje genieten van Spaanse sfeer
Wij verwennen u met onze zeer uitgebreide Tapas soorten + 

exclusieve Franse kaart à la carte

Mâitre Cuisine Hanrie Dickers
Voormalig ‘De Nachtwacht’ en ‘De Franse Boerderij’

Tijdig reserveren via info@flamingorestaurant.nl
of tel. 023-7370 522 06-45064983

 Nieuwe openingstijden: ma/di/do/vr/za vanaf 18.00 uur 
  (keuken open tot 01.00 uur)
  zondag open vanaf 12.00 uur
  woensdag gesloten

Tevens zoeken wij leuke collega’s voor in de keuken

Informeer naar onze mogelijkheden voor partijen, 
recepties en feesten 

Boulevard P. Loot 19, Zandvoort - Invalide toegankelijk!

Grand café restaurant 
Tapasbar
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Vindt u die kleine advertentie “Gespecialiseerd in Porsche 
en 4x4 Drives” in de rubriek ‘Zandkorrels’ ook zo intrige-
rend? Het automerk Porsche blijft toch een speciaal aure-
ool om zich heen hebben. Dat is dan ook de reden dat Sven 
Molenaar op zijn 17e al deze auto aanschafte en deze uit de 
hand gelopen hobby resulteerde in zijn al ruim 30 jaar gele-
den gestarte autobedrijf.

De geboren en getogen 
Zandvoorter begon in de 
Diaconiehuisstraat en ver-
plaatste zijn bedrijf in 1994 
naar de Kochstraat. “Of het 
nu voor onderhoud is, scha-
deherstel, complete revisies 
of restauratie: wij kennen 
elke type Porsche. Met een 
werkplaats van 200m2, die 
is uitgerust met de meest 
geavanceerde apparatuur en 
gereedschappen, staan wij 
garant voor het goed onder-
houden en repareren van elk 
type Porsche en door de grote 
opslag is bijna elk onderdeel 
op voorraad”, meldt Molenaar, 
die ook voor advies voor u 
klaar staat. Bijvoorbeeld voor 
het aanvragen van een aan-
koopkeuring, voordat u elders 
een Porsche wilt kopen.

In de garage staat momen-
teel een oude Porsche die echt 
volledig gestript is; een uitda-
ging voor Sven en zijn mede-
werkers. Zijn klanten komen 
niet alleen uit de regio, maar 
ook in heel Nederland en zelfs 
ver daar buiten is zijn goede 
naam op dit gebied bekend. 
Onderdelen kunnen via de 
webshop worden besteld en 
wereldwijd verscheept, van 
Spanje tot Suriname aan toe. 
Bent u op zoek naar een be-
paald onderdeel en staat dat 
niet op de webshop, neem 
dan contact op. 

Autobedrijf Sven Molenaar

Naast  dat  Autobedrijf 
Molenaar gespecialiseerd 
is in Porsche, hebben ze ook 
de juiste expertise voor wat 
betreft het onderhoud en 
reparaties aan de merken 
Jeep en Range Rover. Ook 
voor deze merken zijn bijna 
alle onderdelen op voorraad. 
“Ook met alle andere typen 
auto's en voor alle werk-
zaamheden bent u van harte 
welkom. Van APK keuringen 
tot het opnieuw bekleden 
van het interieur; wij draaien 
nergens onze hand voor om. 
Door de ruim 30 jaar ervaring 
bent u bij ons verzekerd van 
het op de juiste manier on-
derhouden of repareren van 
uw auto. Wanneer u uw auto 
naar onze werkplaats brengt 
bespreken wij uw wensen en 
zullen wij uw auto inspecte-
ren. Daarna geven wij u ad-
vies omtrent de werkzaam-
heden. Uiteraard ontvangt 
u vooraf een prijsopgave, 
waardoor u niet voor onaan-
gename verrassingen komt 
te staan”, sluit hij af.

Autobedr i j f  Molenaar, 
Kochstraat 10, is geopend van 
maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 uur tot 17.30 uur, 
zaterdags van 10.00 uur tot 
17.30 uur en ’s avonds op af-
spraak is eveneens mogelijk. 
Telefoon: 5713919. www.sven-
molenaar.nl.

door Erna Meijer

Timmerdorp dinsdagochtend geopend

Fantastisch kinderkamp 40 jaar bij dezelfde baas

Dinsdagochtend is de tweede editie van het Timmerdorp 
Zandvoort, op parkeerterrein De Zuid, van start gegaan. De 
voor de 150 deelnemende kinderen misschien wel mooiste 
week van de zomervakantie werd geopend door een jarige 
Job: Jop Hittinger had de eer, nadat hij was toegezongen 
door de overige 149 kinderen en de leiding, om voor de eer-
ste keer dit jaar de vlag in top te hijsen.

Van 5 tot en met 9 augustus heeft een aantal Zandvoortse 
kinderen, die het zelf niet zo breed hebben, via stichting Plus-
punt een fantastische vakantieweek gehad. Dankzij sponso-
ring van de Nolte Stichting, DEKA Markt Zandvoort en de di-
aconie konden de kinderen genieten van een vakantiekamp. 

Het is zeker niet alledaags dat iemand zijn 40-jarig jubile-
um bij een en dezelfde baas kan vieren. Zandvoorter Louis 
van der Mije heeft het gepresteerd en afgelopen dinsdag 
werd hij, ten overstaan van heel veel vrienden en collega’s, 
in Laurel & Hardy in de bloemetjes gezet.

Dit jaar zijn er meer plaatsen 
voor jeugdige Zandvoorters 

Ze werden door een viertal 
vrijwilligers, Vanity, Esmaralda, 
Naomi en Rick begeleid. 
Volgens Pluspunt had de week 
nooit zo mooi kunnen worden 
zonder de steun van de vrij - 
willigers en de sponsoren!

Zes jaar geleden is er binnen 
Pluspunt Zandvoort besloten 
om voor kinderen die niet of 
nauwelijks weg kunnen uit 
hun huiselijke omgeving, 
een gesponsorde vakantie-
week te organiseren. Vaak 
gaat het om kinderen waar-
bij de ouders het financieel 
niet breed hebben. Er wordt 
slechts een zeer geringe ei-
gen bijdrage gevraagd.

Een drietal ‘meiden’ uit de 
groep hebben over hun va-

Van der Mije, jazeker onze 
biljartvirtuoos, was op 
13 augustus 1973 bij de 
Zandvoortse vestiging van 
grootgrutter Albert Heijn, 
op de Grote Krocht, in dienst 
getreden. Hij is er nooit meer 
weggegaan. 

Zijn huidige bedrijfsleider 
van het filiaal waar hij nu de 
scepter zwaait over de groen-
teafdeling, in Overveen, had 
een speurtocht gemaakt 
naar het arbeidsverleden 
van de aimabele Zandvoorter. 
Hij rakelde allerlei anekdotes 
op uit de 40-jarige relatie 
van Louis met Albert Heijn. 
Hieruit bleek onder andere 
dat Van der Mije in zo een 
beetje alle filialen rondom 
Zandvoort zijn sporen had 

om aan dit geweldige spek-
takel deel te nemen. Vorig 

kantie een verslag gemaakt 
en dat is een bloemlezing 
van alleen maar leuke dingen 
geworden. Van spelletjes tot 
kampvuur en van zwemmen 
tot fietstochtjes gemaakt 
naar meertjes.’s Avonds werd 
in het donker een dierengelui-
denspel gespeeld of werd het 
kampvuur weer eens opge-
stookt om worstjes en marsh-
mallows roosteren. Een rode 
draad door de hele week was 
het Ranonkeltje, een versje dat 
tijdens het kampvuur werd 
gespeeld en met daarin ver-
borgen een raadsel dat slechts 
door een paar kinderen kon 
worden opgelost. De meiden 
sloten hun reisverslag af met 
de mededeling dat de anderen 
het raadsel volgend jaar dan 
maar moeten oplossen.

verdiend. De bedrijfsleider 
had een aantal cadeaus voor 
hem meegenomen waaron-
der een gouden horloge en 
een cheque die Louis kan ge-
bruiken voor een andere hob-
by/passie van hem: golfen.

Het kon niet uitblijven dat 
Louis in zijn speech vooral 
zijn familie bij dit jubileum 
betrok. Het tekent hem dat 
hij een schitterende bos 
bloemen en een presentje 
voor zijn vrouw had meege-
nomen. Vervolgens nodigde 
hij iedereen uit nog een 
drankje te nemen en dat 
was zeker tegen geen dove-
mans oren gezegd. Namens 
de Zandvoortse Courant van 
harte gefeliciteerd met het 
jubileum, Louis.

jaar moest de organisatie 
nog even de kat uit de boom 
kijken, maar na de evaluatie 
werd besloten om dit jaar 
150 deelnemers in te schrij-
ven, maar liefst 50 meer dan 
de eerste editie. Tijdens de 
inschrijvingsdag op 1 juni 
bleek dat het aantal nog te 
weinig was om aan de vraag 
te voldoen.

Het is de bedoeling dat de 
kinderen, in groepen, een 
hut bouwen van pallets, die 
zo mooi mogelijk te schilde-
ren en aan te kleden. Dimitri 
Bluijs van de organisatie 
meldde bij de opening dat 
er dit jaar op allerlei onder-
delen punten gegeven gaan 
worden aan de groepen, die 

Jop Hittinger hijst de vlag in top

Plezier tijdens het kinderkamp Louis v.d. Mije (r.) met zijn bedrijfsleider

worden meegenomen bij 
de eindklassering. Vrijdag 
zal een jury de bouwsels 
komen beoordelen en dat 
bij elkaar opgeteld moet er 
één groep als winnaar uit de 
bus komen van Timmerdorp 
Zandvoort 2013. 

Daarna komt de bulldozer 
die alle bouwwerken, hoe 
mooi dan ook, zal opruimen 
en op een grote hoop gooien. 
Vrijdagavond om 20.00 uur 
komt dan de Zandvoortse 
brandweer die al die pal-
lets, of wat ervan over is, 
in de brand gaat steken. 
Een mooi vreugdevuur zal 
dan de tweede editie van 
Timmerdorp Zandvoort af-
sluiten.
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL
Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl

Nu eerste rijles gratis!!!
Telefoonnummer: 06-22960595

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen
- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar
- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

BANDENSERVICE
VAN DER VELD

Vanaf 17 augustus t/m 28 augustus
is onze bandenservice wegens

vakantie gesloten.

Vanaf donderdag 29 augustus 
staan wij weer voor u klaar.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
Banden (winter/zomer/all-weather)

De- en monteren • Balanceren • Reparaties 
Accu’s • Opslag banden • Reinigen wielen

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Dier van de week
Castle liep al tijden rond in de buurt van Bloemendaal. Zijn hele lichaam was 
kaal en hij had erge jeuk. Daar is hij inmiddels voor behandeld en het gaat heel 
goed met hem, alleen moeten een paar haartjes nog een beetje aangroeien. 
Castle is een eigenzinnig type. De ene keer kan hij een aai wel waarderen en 
de andere keer verstopt hij zich in zijn schuilhuisje. Maar stiekem vindt hij het 
heerlijk om op schoot te liggen. Castle zoekt een rustig huis waar hij naar buiten 
kan. Hij kan het prima vinden met soortgenootjes. Hij zal wel even de tijd nodig 
hebben om te wennen, maar met veel geduld kom je een heel eind. 

Bent u al gevallen voor dit leuke koppie en 
kunt u Castle een fijn huis geven? Kom 
dan snel eens langs om kennis met hem 
te maken. Dierentehuis Kennemerland, 
Keesomstraat 5. 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur. 
Tel. 5713888, internet: 
www.dierentehuiskennemerland.nl.

Courant 
Zandvoortse 
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Nieuwe expositie bij Coenraad Art Gallery

Emergo Brass Quintet bij Classic Concerts

De nieuwe expositie ‘Zij, in een oogopslag’ van Carolien de 

Brouwer (1964) toont hoofdzakelijk geportretteerde vrou-

wen met een dromerige uitdrukking. Het werkt intrige-

rend, want kijkend naar de schilderijen komt de vraag op: 

wat of waaraan denkt zij en waarom die oogopslag?

Komende zondag, 18 augustus, zal het Emergo Brass Quin-

tet in de Protestantse kerk voor u optreden in het kader van 

de Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts. 

Het belooft een concert te worden met voor ieder wat wils.

Carolien de Brouwer heeft 
gewerkt als grafisch ont-
werpster en kunstenaar. 
Sinds 2000 is zij zich volle-
dig gaan richten op het vrije 
werk als kunstenaar. Mensen 
zijn een belangrijke inspira-
tiebron voor haar werken 
waarvan de laatste jaren 

De 104-jarige muziekvereni-
ging Emergo uit Castricum 
is een actieve vereniging. 
Het is dan ook niet vreemd 
dat de leden, naast optreden 
met het fanfare orkest, ook 
zochten naar mogelijkheden 
om in andere formaties op 
te treden. In die zoektocht 
ontstonden al eerder een 
bigband, een brassband, een 
feestband, kerst-ensembles 
en diverse gelegenheids-
formaties. Een aantal jaar 
geleden is er uit het fanfare 
orkest ook een koperkwintet 
ontstaan.

Veelzijdigheid is troef. De 
vijf leden van het kwintet 
kennen elkaar al meer dan 

vrouwenfiguren op doek 
met acrylverf. Beginnend 
bij modelschetsen, mensen 
van de straat of gezichten 
uit tijdschriften, creëert en 
combineert zij figuren en 
portretten met persoonlij-
ke belevingen en verhalen, 
emoties en gevoelens van 

25 jaar. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat er speci-
aal voor dit kwintet arrange-
menten worden geschreven, 
variërend van licht klassiek 
tot een hedendaags repertoi-
re. Inmiddels is hun muzikale 
veelzijdigheid een begrip ge-
worden. Met groot gemak 
verzorgt het ensemble een 
programma met klassieke 
werken in de Sint Bavo-kerk 
in Haarlem, om even later 
weer lichte werken uit te 
voeren tijdens een feestelij-
ke receptie. Ook de bijdrage 
van het kwintet aan het ope-
ningsconcert voor het geres-
taureerde Knipscheerorgel in 
Zandvoort mag niet onver-
meld blijven. Daar werden 

dat moment, zowel in kleur 
als houding van het model. 
De vaak dromerige uitdruk-
kingen van de karakters 
ontstaan op een intuïtieve 
manier zodra zij als laatste 
de ogen schildert.

In eigen land zijn haar wer-
ken op verschillende pres-
tigieuze locaties tentoon-
gesteld zoals bij Philips 
Design, de Rotary in Kunst 
Evoluon Eindhoven en Den 
Bosch - Art of living, om er 
maar enkele te noemen. Ook 
over de grens zijn de werken 
van Carolien te zien geweest 
zoals in België (Antwerpen, 
Bree en Gent) en Duitsland 
(Bonn). In Nederland zijn er 
een aantal galerieën die haar 
werken in voorraad hebben. 

De expositie bij Coenraad 
Art Gallery, Noorderstraat 1,  
wordt geopend op 18 augus-
tus aanstaande om 16.00 
uur en is tot en met 29 sep-
tember gratis te bezichtigen 
op donderdag t/m zondag 
van 14.00 tot 18.00 uur.

voor 350 toehoorders alle 
muzikale registers open ge-
trokken.

Het repertoire van het en-
semble is in de afgelopen 
jaren zo uitgebreid dat het 
programma aan elke stijl 
van optreden aangepast 
kan worden. Voor dit con-
cert werd voor een zeer 
wisselend programma ge-
kozen. Werken van onder an-
dere Georges Bizet, Antonio 
Vivaldi, Johann Strauss jr., 
Georg Friedrich Händel en 
het duo John Lennon en Paul 
McCartney staan op het pro-
gramma.

Het concert in de Pro tes-
tantse kerk begint om 15.00 
uur en de deur van de kerk 
gaat om 14.30 uur open. De 
entree, inclusief een pro-
gramma, bedraagt € 5 per 
persoon. 

 ‘Zij, in een oogopslag’ van Carolien de Brouwer

C U L T U U R Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud 
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en 
plaatsing van brieven te weigeren.

Handhaving: leuker kan het niet worden

Op 7 augustus j.l. zette ik mijn auto voor mijn eigen garage op de Ir. Kuinderstraat. Aangezien het 
hele stationsplein vol was had ik besloten om hem in de garage te zetten. Ik loop naar binnen om 
mijn afstandsbediening te zoeken. Aangezien deze niet op zijn vaste plaats lag, wilde ik mijn vrouw 
vragen waar die was. Ze was nog even aan de telefoon en uit eindelijk bleek de afstandsbediening 
in het kantoor te liggen.

Enfin ik naar buiten (5 minuten later) en ja hoor…. u raadt het al. Onze ‘ijverige’ handhavers had-
den er een bon op gedaan a € 90 vanwege parkeren op de stoep. Het is gewoon de straat/stoep 
die ik nodig heb om in mijn garage te komen. Ik vind dit bijzonder onredelijk en onbillijk. Ik heb op een 
aanraden van een plaatsgenoot een e-mail gestuurd naar parkeerwethouder Andor Sandbergen. 
Deze werd beatwoord door een zekere W. v. Reen? Die had overleg en wat blijkt nu, de bewuste 
handhaver zit gewoon te liegen. Zijn verklaring was dat er overal plaats was. Ik heb getuigen die 
kunnen bevestigen dat het stampvol was op het stationsplein en er absoluut geen plaats was. Nogal 
logisch want waarom zou ik besluiten om de auto binnen te zetten als ik een vergunning heb om op 
het plein te staan? Dit is bijzonder onredelijk en onbillijk. Handhaving moet! Maar wel eerlijk en naar 
redelijkheid en billijkheid!

Roy Dijs
Ir. Kuinderstraat 2 

Ik ben blij dat ik niet zo ben
 
Inzake de nota over het onderhoud van de laatste rustplaats van mijn ouders en zuster. De nabe-
staanden betalen alles en de gemeente Zandvoort doet niets. Om je zo te verschuilen achter onze 
toenmalige Koningin Beatrix en zo via de deurwaarder met een dwangbevel tot bevel van betaling… 

Ik zal betalen maar zal het zo zeggen, jullie zijn jullie functie niet waard. “U” bent gewaarschuwd 
want waar ware liefde heerst zal de macht ontkracht worden. Amen.

Pieter Christiaan Visser

Herhalingscursus voor agent
 
Rotonde Zandvoortselaan, Kostverlorenstraat, Haarlemmerstraat, Tolweg. Een rotonde met gemene 
bochtjes voor wielrijders. Wij fietsen bijna dagelijks na een bezoek aan het Huis in de Duinen via 
de Zandvoortselaan, busweg richting centrum. Bij de Kostverloren/Tolweg moeten wij de rotonde 
nemen. De bochten zijn onhandig en scherp. Rustig fietsen, twee handen aan het stuur, hand uitsteken 
en over de linkerschouder kijken is noodzakelijk. Nu treffen wij dagelijks op de rotonde tegen het 
verkeer rijdende fietsers aan, waardoor er een zeer gevaarlijke situatie ontstaat. Het is dan een 
kunst om zonder kleerscheuren de overkant te bereiken.

Kort geleden verzeilden wij weer in zo'n situatie. Twee tienermeisjes kwamen ons op de rotonde 
tegemoet. Ik keek over mijn schouder om mijn hand uit te steken en zag nog in een flits een politie-
busje de rotonde oprijden. Ik zei tegen mijn vrouw: "De politie kan nu gelijk die fietsers, die tegen 
het verkeer inrijden, aanspreken."

Wat gebeurde er? Wij zijn de rotonde voorbij en worden aangehouden door ‘oom agent’. Ik zou mijn 
hand niet hebben uitgestoken. Nu houd ik niet van een spelletje als welles/nietes en liet het maar 
zo. Mijn vrouw daarentegen vroeg aan de agent waarom hij de meisjes, die tegen de rijrichting in 
fietsten, ook niet aansprak? Zijn antwoord was: "Het is eenrichtingsverkeer, maar ach ja, die jongelui 
trekken zich toch nergens wat van aan." Daar moesten wij het mee doen.

Wat betreft de hand uitsteken op een rotonde. Zolang men de rotonde blijft volgen (al zijn het tien 
rondjes) hoeft men geen hand uit te steken. Wij steken voor de veiligheid toch altijd onze hand uit. 
Pas wanneer men de rotonde verlaat, dus rechts afslaat, moet de hand worden uitgestoken. Dus 
meneer agent ga nog maar eens op herhalingscursus!

Piet Stokman



Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei Fris en FruitigFris en FruitigFris en Fruitig

WijnenWijnenWijnen

alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken goedkoper!!!goedkoper!!!goedkoper!!!
Sterke drankSterke drankSterke drankSterke drankSterke drankSterke drank

Geniet, maar drink met mate.

zandvoort Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
haarlem Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 19 augustus 2013, zolang de voorraad strekt. 

WWW.dIrCKIII.nl

EsbjÆ rg 
Vodka

Hele liter

Esbj
Vodka

Hele liter

elders 15,49 

11.99
elders 10,99 

   9.39

normaal 9,49 

  8.99
vergelIjKbare 

prIjs 10,29

 7.99

elders 16,99

 11.99

Mac callistEr 
scotch Whisky 
70 cl 

bacardi  
ruM 
oakhEart 
70 cl 

joukE dE 
jonghE 
korEnMout 
jEnEVEr 
Hele liter

zonnEklaar 
ViEux
Hele liter 
35% Alc.

WijnenWijnenWijnen

elders 3,49 

1.99

elders 3,99

 2.99
elders 5,09

 3.99

elders 6,79

 4.99
elders 5,09

 3.49

WilliaM's 
crEEk 
rEsErVE 
rosé, wit 
of rood

paapEnhEiMEr 
 
Heerlijk fris 
en lichtzoet.

prosEcco 
Vandori 
 
Lekkere 
zomerbubbel.

riEsling 
kEndErManns
ook dornfelder  
Een verrukkelijke, 
frisse kwaliteitswijn 
uit Duitsland.

pinotagE 
spitzkop  
ook sauvignon 
blanc 

fahnEnbra
..
u

biEr
Blik 50 cl

elders 0,69

 45

Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei

fahn

6 flessen! 

2.49
elders 4,98

elders 1,79

 99

elders 0,69 

 33
elders 0,99

 59

gulpEnEr 
korEnWolf 
WitbiEr 
30 cl

plastic 
bEkErs 
40 stuks

Zomerse kleuren 
op=op 

colaglas
20 cl 

buigriEtjEs 
200 stuks

Vrolijke  
trendy kleuren

elders 0,39 

29
elders 2,99

  1.99

elders 0,69

 45
elders 3,59

 1.99

elders 0,79

 59

frissE  
fruitdrank
1,5 liter

rEd 
oktobEr 
EnErgy 
drink 
1,5 liter

robinsons fruit shoot 
aardbei/framboos of  
sinaasappel
8 x 20 cl

coca-cola
of fanta 
Blik 33 cl

MinEraal
WatEr
1,5 liter

waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?
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Weer

Temperatuur

Max 21 23 21 19

Min 14 15 15 16 

Zon 60% 60% 60%  35%

Neerslag 25% 35% 30% 90%  

Wind zw. 3 zw. 4 zw. 4 zw. 4-5

In grote lijnen 
prima augustusweer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

In feite hebben we gewoon 
te maken met een oer-
Hollandse westcirculatie, 
maar de drukgebieden lig-
gen dermate voordelig dat 
we net niet in de doorgang 
vertoeven van frontale re-
genstoringen. 

Nederland bivakkeert na-
melijk bijna steeds aan de 
gunstige zijde van de rich-
ting IJsland en Noorwegen 
koersende lagedrukge-
bieden. Aan de andere 
kant geven uitlopers van 
het Azorenhoog positieve 
weerimpulsen af zodat het 
in grote lijnen nagenoeg 
droog en tamelijk zonnig 
weer blijft. 

De middagtemperaturen 
komen weer iets hoger uit 
tegen het weekend en gaan 
richting de 23 graden op 
vrijdag. Maar zaterdag en 
zondag komt het kwik weer 
een paar graden lager uit in 
het Zandvoortse. 

Toch blijft het weerbeeld 
niet de hele tijd volledig 
rimpelloos want in het 
weekend zien we een la-
gedrukgebied voldoende 
ver uitzakken tot nabij 
Schotland om ons weer tij-
delijk iets te verstoren. De 

kans op een periode met 
regen is er zondag en de 
wind neemt tijdelijk ook 
even toe tot krachtig.

Na die fase met wat min-
der weer lijken de neer-
slagkansen aan het begin 
van de volgende week weer 
af te zullen nemen en ver-
volgen we het vertrouwde 
droge en vrij zonnige au-
gustusweertype. Zicht op 
stevige hogedrukgebieden 
is er vooralsnog niet, maar 
een doorbraak van herfst-
achtige depressies zit er 
evenmin aan te komen. 

De kans is dus groot dat 
de maand augustus uit-
eindelijk als mooie zomer-
maand in de boeken gaat 
komen wanneer de balans 
begin september wordt 
opgemaakt. En laat dat nu 
geheel in lijn zijn met de 
zomerprognose van on-
dergetekende (in mei jl.) 
waarin gezegd werd dat 
met name de hoogzomer 
dit jaar ( juli/augustus) nu 
eens niet zou gaan verre-
genen.

Meer weerinfo via de site 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

Ook augustus is bezig uit te groeien tot een zonder 
meer prima zomermaand in het westen van het land. 
Hoewel de standvastige hogedrukgebieden telkens 
ontbreken op de West-Europese weerkaart, levert de 
huidige en ook toekomstige drukverdeling toch over-
wegend mooi weer op.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Kijkje in de keuken van de gemeentelijke Handhaving
Er zijn nogal wat misverstanden over handhavers. “Ze schrijven de hele dag parkeerbon-
nen uit en zijn alleen maar bezig met burgertje pesten!”, wordt er beweerd. Om te kijken 
of dat beeld klopt ben ik een kijkje gaan nemen in de keuken van Handhaving Zandvoort. 
Ik loop een ochtendje mee met chef Willem van Raan (“noem me maar coördinator”) en 
zijn collega Marcel Hoogland.

door Kees Rutgers

Eerst doen beide heren uit 
de doeken hoe de handha-
vingsgroep in Zandvoort er 
uit ziet. Van Raan: “We wer-
ken hier met negen hand-
havers: acht Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren 
(BOA’s) en één toezichthou-
der, die belast is met afval en 
reinigingszaken.” 

Van Raan doceert verder: 
“De meeste mensen heb-
ben geen goed beeld van 
ons. We hebben meer taken 
dan alleen parkeerbonnen 
uitschrijven. We letten op 
geluidsoverlast, of honden 
aangelijnd zijn waar dat 
moet en of hondenpoep 
netjes wordt opgeruimd, we 
kijken of er niet illegaal afval 
wordt geloosd en gestort, we 
kijken of de horeca zich aan 
de regels houdt, we moeten 
milieudelicten opsporen en 
binnenkort krijgen we er als 
taak bij: het handhaven van 
de drank- en horecawet. Dat 
houdt onder andere in: kij-
ken of supermarkten, drank-
winkels en horecazaken 
geen alcohol verkopen aan 
minderjarigen.” Van Raan 
benadrukt dat mensen ook 
graag willen dat de wetten 
en regels worden nageleefd: 
“Handhaving is er niet zo-
maar, wij zijn er primair om 
aan de goedwillenden te to-
ten dat we ook hun leefom-

geving respecteren en willen 
waarborgen.” 

Willem van Raan heeft 
jarenlang als handhaver 
in Amsterdam gewerkt. 
Sinds 2008 is hij actief in 
Zandvoort. De Mokumer 
heeft wel moeten wen-
nen aan de mentaliteit van 
de Zandvoorters. “Ik miste 
vooral de Amsterdamse hu-
mor. In Amsterdam kon ik 
iemand nog wel eens met 
stevig taalgebruik terecht 
wijzen. Dat hoef ik hier niet 
te doen, dan krijg ik meteen 
een klacht aan mijn broek. 
De mentaliteit hier is heel 
anders. Ik proef veel ‘kinne-
sinne’ en ze deinzen er soms 
ook niet voor terug elkaar te 
verlinken.”

Om al het werk met negen 
personen goed te kunnen 
doen, maakt Van Raan een 
rooster. Dat ziet er heel in-
gewikkeld uit en dat is het 
ook, want er zijn meerdere 
diensten: van dagdienst tot 
avond- en nachtdienst als-
ook piketdienst. Voor iedere 
dienst moeten twee men-
sen beschikbaar zijn. Alle 
binnengekomen meldingen 
en uitgevoerde werkzaam-
heden worden genoteerd, 
zodat Van Raan tegenover 
zijn baas, de burgemeester, 
alles kan verantwoorden. Van 
Raan: “Ik ben buitengewoon 
blij met onze burgemees-

ter. Die staat voor honderd 
procent achter ons. Laat ons 
nooit vallen.”

Marcel Hoogland is erva-
ringsdeskundige op het 
gebied van parkeren. “Bijna 
iedereen protesteert als hij 
of zij een bon krijgt. Met de 
mooiste smoezen proberen 
ze er onderuit te komen. 
Maar”, zo weet Marcel die 
al sinds 1992 in Zandvoort 
werkt, “het is de kunst eer-
lijk en objectief te blijven. Je 
moet niet marchanderen. 
Iemand een prent kwijt-
schelden kan je niet zomaar 
doen; daar word je onmid-
dellijk door anderen over 
aangevallen: “Waarom hij 
wel en ik niet?”

Als we even later door het 
dorp lopen, worden we vol 
wantrouwen bekeken. Hier 
en daar wordt vriendelijk 
gegroet en een bekende van 

Willem van Raan (l.) en Marcel Hoogland

Marcel Hoogland bij een 'foute' aanhanger

mij vraagt zich hardop af of ik 
stage loop en ook handhaver 
word. We zijn op weg naar 
een plek waar een auto half 
voor een oprit geparkeerd 
staat. Er is een melding van 
een bewoner gekomen dat 
de wagen olie lekt. Als we ter 
plekke komen, is de bewuste 
auto verdwenen. Zichtbaar 
zijn wel de olievlekken en 
volgens Van Raan zijn er de 
dag ervoor foto’s gemaakt en 
is geconstateerd dat de auto 
olie lekte. Het kenteken is 
bekend, dus de eigenaar kan 
ter verantwoording worden 
geroepen. Even verderop, 
op een parkeerplaats, staan 
twee aanhangers. Zo te zien 
staan ze er al lange tijd. De 
een is in slechte staat, de 
banden zijn lek en er ligt al-
lemaal afval in. Marcel: “We 
gaan contact opnemen met 
de eigenaar en geven hem 
de kans het karretje weg te 
halen; zo niet dan laten wij 
het doen, met alle kosten van 
dien voor de eigenaar.”

Al met al is me duidelijker 
geworden wat de hand-
havers allemaal doen. 
Natuurlijk heb ook ik vaak 
genoeg gemopperd op deze 
BOA’s. Maar ja, ze doen hun 
werk en voeren de wet en de 
regels uit. Dat niet iedereen 
daar begrip voor heeft, is de 
keiharde realiteit. De hand-
havers worden regelmatig 
bedreigd, zowel op straat als 
via de mail. Van Raan is daar 
duidelijk over: “Dat tolereren 
we niet, we doen onmiddel-
lijk aangifte. Ook hierin wor-
den we gesteund door de 
burgemeester; die pikt dit 
niet en treedt keihard op te-
gen dit soort lieden.” 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Te huur: 7 pers. chalet 

op het eiland van Maurik. 
(Betuwe) 

All in prijs al vanaf 
€ 495 p.wk. 

Voor info: marcelhorneman @
gmail.com

.........................................................
Vrouw zoekt 

werk in huishouding. 
Tel. 06-19470109

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken 

+ nagels knippen 
+ eelt verwijderen 

+ evt. likdoorns weghalen 
+ creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info: 5734944 of 

06-50203097
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door 

zorgverzekering) 
.........................................................

Nieuwe 
Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 

Haarlem, 
tel. 023-5476101

 www.sunergy.info
.........................................................

Hoveniersbedrijf 
Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie 
straatwerk. 

023-5353591 of 
06-22209568

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl 

Voor een pedicure behande-
ling waarin u de baas blijft 

over uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hot-stone 
massage en / of Reiki 

behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem: 

nagelstudio, 
opleiding tot nagelstyliste, 

groothandel
 in nagel producten 
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten 

Zandvoort. Speciaal 
tarief Schiphol voor bus 

en personen vervoer 
Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588
.........................................................

Professionele 
Hotstone massage 

in Zandvoort. 
Tel. 06-46584958

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
10-17 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

06-53693409
.........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 
of 0653231754

.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

SKiP-natuurlijk, 
dat is: 

natuurlijk veel 
naar buiten, 

natuurlijk op onder-
zoek in de duinen, 

natuurlijk deskundige 
en betrokken leidsters, 

natuurlijk een goed 
'Kind-Volg-Systeem'! 

Kijk op de website 
voor meer info: 

www.pippeloentje-pluk.nl
.........................................................

Huiswerkbegeleiding 
in alle vakken en 

bijles tentamentraining 
in wis/eco en M&O 

Zandvoort 2 min 
van station. 

Goede resultaten.
jose-kremer@kpnmail.nl 

06-13002004
.........................................................

Klussen-Renovatie-Bouw 
P.M.K. 

(in Zandvoort)
Voor alle klussen in 

en rond het huis!
Schilderwerk, stucadoren,  
timmerwerk, badkamers 

en keukens. Kunststof 
kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit!  
Ook voor schoonmaakwerk  

voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212 

.........................................................
Jutters Kofferbakmarkt

17 augustus 10.00-16.00 uur.
Ook een plek huren 

voor € 10?
meld u aan via 

www.onair-events.nl
of tel. 06-19427070. 

Ook halen 
wij kleine goederen op.

.........................................................
Garagebox te huur
Tjerk Hiddesstraat

€ 105 p/m
5714825 – 5714170

.........................................................
Sleutelbos verloren 

omgeving Badhuisplein/
zuidboulevard. 
Beloning voor 
eerlijke vinder. 

Graag contact opnemen 
via tel. 5732752

.........................................................
Gezocht: een oude 
Berkel snijmachine 

met handwiel. 
Roest is geen bezwaar.

 Prijs notk. Tel. 0544-352476

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15,- 
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.
schroten 13x90 mm € 2.60/m
lengtes van 2.10 tot 5.40 m. 
andere artikelen op bestelling
geopend za 12.00-17.00 u en
op afspraak, ook ’s avonds. 

uitsluitend á contant, 
geen pin

AANBIEDING: 
15% KORTING op boven-

staande t/m 24 augustus a.s.
Joost van Diepen 
tel. 06-29091069

.........................................................
Nazomeren in Oostenrijk

Te huur: 
4 pers. appartement 

in midden Oostenrijk, 
zomer en winter.
Huurprijs vanaf 
300,- per week. 

Informatie: J. Smit 
06 54616812 of email 

christelsmit@casema.nl
.........................................................

Te koop tijdens 
Kofferbakmarkt 17-8 

op Gasthuisplein: 
Dameskleding mt. 38-46, 
herenkleding mt. 54-62. 

Nieuw en zgan. Pall Mall, 
v. Santen, Lacoste, Weber, 

Bianco, Leon, enz. 
.........................................................

Te huur per september: 
gemeub. appartement. 

Max. 1 pers., 
geen huisdieren. 

€ 550 p.m. incl. G/W/L/
Wifi. 1 mnd. borg. 
Info: 06-47935536

.........................................................
Teckels v.h. Huis 

Ring de Vries. 
Wij hebben nog 

2 prachtige rode langhaar 
reutjes beschikbaar. 
Met stamboom en 

volledig geënt. 
Inl. W.I. Woters, 

tel. 5714695
.........................................................

 Schakelcursus voor 
overgang van 

VMBO-T 4 Naar 
HAVO 4 voor 

Wiskunde en economie /
uitleg GR. 

Twee middagen van 1-5. 
jose-kremer@kpnmail.nl

06 13002004



Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week 2013

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Wist u al dat wij de 
nieuwe collectie Fair Trade

harembroeken binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ook lekker op uw BBQ vlees
Smaaq smeuïg pikant

lekker romig en mooi pikant!
Nu 500 gram voor maar € 6,49kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hele maand augustus voor Pashouders
100 gram boeren achterham +

100 gram gebraden kipfilet
samen geen € 4,25 maar nu € 2,50

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Revitalash Wimper Serum

Voor het verkrijgen van zichtbaar
lange, volle, sterke en gezonde wimpers!

ZandvoortPas Augustus Special: 
Bij een massage behandeling 55 min. € 49, krijgt u € 7,50 korting p.p. 
Niet i.c.m 8ste gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzage-legging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Evenementenvergunningen verleend 
Er is een evenementenvergunning verleend aan Yanks Saloon, 
D. Boon, voor het Yanks Salsa evenement op zaterdag 17 augus-
tus 2013 op het Dorpsplein.

Verkeersbesluiten 
29 juli 2013 is een verkeersbesluit genomen met kenmerk OB/
CT/2013/07/002216 voor KLM Open. Het verkeersbesluit houdt 
in dat vanaf 12 september 2013 tot en met 15 september 2013 
aan beide zijden van de volgende wegen een parkeerverbod 
wordt ingesteld: Kennemerweg, Herman Heijermansweg, Ka-
merlingh Onnesstraat (in oostelijke richting) vanaf de tweede 
kruising met de Max Planckstraat, Voltastraat, Amperestraat, 
Wattstraat, ’s Gravesandestraat. Tevens worden in dezelfde 
periode in deze straten parkeervakken vrij gehouden van gepar-
keerde auto’s om doorgang te faciliteren voor de pendelbussen 
voor het evenement.

Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekend-
makingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het ge-
meentehuis.

Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij 
te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, 
kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Herinrichting Linnaeusstraat
In de vergadering van 16 juli 2013 heeft het college van 
burgemeester en wethouders van Zandvoort het nieuwe 
ontwerp van de Linnaeusstraat vastgesteld. De Linnaeusstraat 
zal worden ingericht als Gebiedsontsluitingsweg in asfalt met 
vrijliggende fietspaden conform het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan 2005. Het nieuwe ontwerp houdt in dat er langs 
de Linneausstraat 19 extra parkeervakken worden gerealiseerd.
Het nieuwe ontwerp ligt voor 6 weken ter inzage bij de 
Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de website onder 
“Inwoner / Verkeer en Vervoer”.

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zandvoort
Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 
maakt het college van de gemeente Zandvoort het volgende 
bekend. Het college heeft in de vergadering van 16 april 2013 de 
volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden 
gemeente Zandvoort vastgesteld.  
• De lokale regeling aanstelling in algemene dienst in te 

brengen in het GO. De uitkomst van het GO weer aan B&W 
ter advisering voor te leggen; 

• De ledenbrief inzake afschaffing levensloopregeling te 
bekrachtigen; 

•  De ledenbrief inzake hoofdstuk 10D te bekrachtigen en 
in het GO het overleg op te starten inzake een aangepast 
sociaal statuut. De paritaire toetsingscommissie

• met instemming van het GO- regionaal in te steken. 

Het college heeft in de vergadering van 18 juni 2013 de volgende 
wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden gemeente 
Zandvoort vastgesteld.  
• Wijziging van de CAR-UWO met als doel redactionele on-

volkomenheden te herstellen.

In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt de 
gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht wederom 
te zijn vastgesteld. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Strandafgang De Favauge 11, verplaatsen van opslagcontai-

ner, ingekomen 7 augustus 2013, 2013-VV-101.
• Strandafgang Paulus Loot 5A, plaatsen van een opslagcon-

tainer, ingekomen 9 augustus 2013, 2013-VV-102.

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Sophiaweg 2 t/m 96 en Kostverlorenstraat 77A en 77B, 

slopen appartementengebouw en woning, bouwen van 
appartementengebouw, 3 blokken woningen en een 2-on-
der-1-kapwoning, afwijken van het bestemmingsplan en het 
kappen van bomen, ingekomen 1 augustus 2013, 2013-VV-100. 

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 

Gemeentelijke publicatie week 33 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 29 en 
de verdere in week 29 door het college genomen besluiten 
zijn in week 33 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 20 augustus 2013. Zij 
houdt dan een Informatiebijeenkomst. U kunt inspreken over 
de onderwerpen op de agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Gemeenteraad - Informatie dinsdag 20 augustus 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

INGEBRACHT DOOR BURGERS 20.05 uur
• Het draagvlak van het parkeerbeleid

COLLEGEZAKEN 20.20 uur
• Vragen aan / mededelingen uit het college

RAADSZAKEN 20.30 uur 
• Benoeming leden adviescommissie raad
• Huisvesting De School in De Golf
• Bijstellen van de groenambities
• Actieplan geluid 2013 – 2018
• Gemeenschappelijke Regeling Regionale Bereikbaarheidsvisie
• Overdracht nieuwe brandweerkazerne
• Overdracht voormalig onderkomen Zandvoortse 
 Reddingsbrigade
• Financiën Entree Zandvoort
• Metropoolboulevard

Debat en besluitvorming over de geagendeerde raadsvoorstel-
len vindt plaats op 27 augustus 2013. 

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan 
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 
agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de 
meest recente agenda en alle informatie op de website van de 
gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender 
met agenda’s ”. 

De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

Ronde Tafelbijeenkomst 

Op woensdag 21 augustus is er geen Ronde Tafel bijeenkomst.

Papier inzameldagen huis aan huis
Op 20 augustus 2013 wordt de papiercontainer geleegd in de 
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 22 augustus 
in de dinsdag huisvuilwijk.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 19 augustus 2013 vergadert de Wmo-raad over welzijns-
zaken die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen 
van de Wmo-raad worden gehouden op de derde maandag 
van iedere maand.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m don-
derdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiter-
aard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak 
maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Presentatie zonnewagen Nuna7 

Nationaal Oldtimer Festival goed bezocht

OSS wil kinderen sportief 
weer op gewicht brengenVorige week donderdag was het een bijzondere dag voor 

het team van zestien studenten van de TU Delft. Op Cir-
cuit Park Zandvoort zagen zij hun Zonneracewagen Nuna7 
voor het eerst echt in actie komen. Het Nuon Solar Team 
liet zien dat haar vierwielige zonnewagen klaar is om de 
wereldbeker zonneracen terug te halen naar Nederland.

Organisator Ronald van den Broek van ‘402 Automotive’ 
kan tevreden zijn. Afgelopen zondag heeft zijn Nationaal 
Oldtimer Festival op Circuit Park Zandvoort veel toeschou-
wers getrokken. De belangstellenden waren zowel langs 
de baan als in het rennerskwartier zelf te vinden. 

De Zandvoortse gymnastiekvereniging Oefening Staalt 
Spieren (OSS) heeft zich geschaard achter de Sportimpuls 
Kinderen, om jongeren via de sport weer op gewicht te 
krijgen. Vooral de groep jeugdigen van 0 tot 4 jaar staan 
daarbij in de belangstelling.

Het team toonde aan fa-
milie, vrienden en relaties 
hoe Nuna7 presteert op 
het gebied van snelheid, 
energieverbruik en wegge-
drag. In oktober 2013 gaan 
zij tijdens de World Solar 
Challenge in Australië voor 

Voor de liefhebbers van wa-
gens uit de jaren zestig en 
zeventig was er veel te zien. 
“Dit is vooral een evenement 
waar je de auto van je vader 

de zevende keer de strijd 
aan om het wereldkam-
pioenschap zonneracen. 
Sinds 2001 heeft het Nuon 
Solar Team vier keer ge-
wonnen en finishte twee 
keer als tweede. Aan deze 
editie van de race zullen 48 

kunt zien”, aldus van den 
Broek. Om het te organise-
ren heeft hij wel veel tijd 
nodig, zoals het benaderen 
van diverse autoclubs, de 

autosport

autosport

turnen

studententeams uit 26 lan-
den meedoen. 

In een race nam Nuna7 het op 
tegen Nuna6 (van het team 
uit 2011) en andere elektri-
sche voertuigen, waaronder 
de Fisker Karma en de nieu-
we Tesla. Met deze race werd 
aangetoond dat Nuna7, ook 
met het nieuwe vierwielige 
design, de meest efficiënte 
auto op de weg is. Nuna7 is 
superlicht (150 kilo) en aero-
dynamisch waardoor een top-
snelheid van ruim 185 km/h 
gehaald kan worden. Dat is 40 
km/h meer dan Nuna6.

Nieuw ontwerp
Onder grote belangstel-
ling demonstreerde het 
Nuon Solar Team de Nuna7 
op Circuit Park Zandvoort. 
Dit was de enige kans om 
Nuna7 te zien racen in 
Nederland voordat het team 
eind augustus vertrekt naar 
Australië. Het was een span-
nende racedemonstratie 
omdat Nuna7 dit jaar volle-
dig opnieuw is ontworpen. 

datum van het evenement 
inplannen, maar ook het 
programma samenstellen. 
Zo kreeg de organisator 
aanvragen van autoclubs 
als MG, Porsche en Volvo. 
Alle bestuurders mochten 
een paar ronden over het 
beroemde Zandvoortse as-
falt rijden.

René Ruiter en zijn dochter 
Llan uit Doetinchem konden 
over die ervaring meepraten. 
Vader en dochter hebben een 
Volvo Amazon. Gezamenlijk 
hebben ze de auto volledig 
gestript en opnieuw opge-
bouwd. Het resultaat was 
enkele ronde rijden op het 
circuit. “Na een paar rondjes 
wilden we wel wat sneller, 
alleen de remmen liepen 
warm. De banden bleven 
goed maar uiteindelijk is het 

adverteerders

Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor 

K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dierenkliniek Zandvoort
Dirck III Slijterijen
Dorsman Assurantiën
Exprom
Flamingo B.V.
Home Holiday

Huisartsenpraktijk 
Nieuw Noord 

La Bonbonnière 
Ladychef
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
Pluspunt Boomhut
Reco Autoschade 
Rijschool Barry Paap
Sea Optiek 
Stichting Classic Concerts
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld 
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort/Salsa

Veel belangstelling voor Zonnewagen Nuna7

De oranje Dodge van de Dukes of Hazzard | Foto: nationaaloldtimerfestival.nl

Ondertekening door 
voorzitter OSS

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte 
houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

De auto is zichtbaar anders 
dan haar voorgangers, zo zit 
de coureur niet langer in het 
midden maar aan de zijkant.

World Solar Challenge
Dit jaar start de tweejaarlijk-
se race op zondag 6 oktober 
in Darwin. Na 3.000 kilome-
ter door de ‘outback’ eindigt 
de wedstrijd op 13 oktober in 
Adelaide. Als het Nuon Solar 
Team wint, zal dit de vijfde 
keer zijn dat Delftse studen-
ten de winst pakken. Omdat 
de zonnewagens gewoon 
op de openbare weg tus-
sen de rest van het verkeer 
rijden, moeten ze zich aan 
de snelheidsbeperkingen en 
verkeersregels van Australië 
houden. Elke dag mogen 
de teams tussen 08.00 
en 17.00 uur racen, daarna 
moeten ze weer stoppen en 
overnachten langs de kant 
van de weg. De World Solar 
Challenge is niet alleen een 
race, maar dus ook een vorm 
van survival. Het team is te 
volgen via de site www.nu-
onsolarteam.com.

toch echt een auto voor op 
de weg”, aldus Ruiter. 

Naast dit alles konden de 
fans van de TV serie ‘Dukes of 
Hazzard’ hun hart ophalen. 
Twee Duitse broers, waar-
van één compleet gestoken 
in een uniform van sheriff 
‘Roscoe P. Coltrane’, vertel-
den over hun Dodge uit 
1977, waar ze een complete 
sheriffauto van 1979 omheen 
hebben gebouwd. Naast de 
auto van de sheriff stonden 
ook nog enkele ‘General Lee’ 
wagens waarin ‘Bo en Luke 
Duke’ zich in voortbewogen.
 
Voor de liefhebber was dit 
evenement de opmaat naar 
de Historische Grand Prix. 
Dat evenement staat op  
1 september aanstaande  
gepland.
 

In mei heeft gymnastiek-
vereniging OSS, samen 
met gemeente Zandvoort, 
Center Parcs Zandvoort, 
CJG Zandvoort, Sportraad 
Zandvoort, de opvoedpoli 
en Sportservice Heemstede-
Zandvoort, een gezamen-
lijke aanvraag ingediend 
voor de Sportimpuls 0-4 
jaar bij het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS). Met lokale 
samenwerkingspartners 
als deze wordt de aanvraag 
zeer breed gedragen. Maar 
ook vanuit de omliggende 
gemeenten krijgen zij steun 
van gymnastiekvereniging 
GSV uit Heemstede, SV PAX 

uit Hoofddorp, de gemeente 
Heemstede en de gemeente 
Haarlemmermeer. Zij pro-
beren hiermee aanspraak 
te maken op budget, be-
schikbaar gesteld door het 
ministerie, om in de drie 
gemeenten aanbod te reali-
seren voor de doelgroep 0-4 
jaar in samenwerking met 
de lokale gezondheidszorg. 
Door middel van dit aanbod 
hopen zij deze doelgroep 
actief te laten sporten bij de 
verenigingen en het aantal 
jonge kinderen met overge-
wicht te beperken.

Aangezien het schrijven en 
opzetten van een aanvraag 
veel tijd in beslag neemt, 
is het belangrijk tijdig te 
beginnen met de inventa- 
risatie. Mochten er vereni-
gingen zijn die interesse  
hebben in het indienen van 
een aanvraag, dan kunnen 
zij contact opnemen met 
Sport service Heemstede-
Zandvoort, tel 023-5740116 
of een mail sturen naar  
svanderpol@sportservice-
heemstedezandvoort.nl.
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De Zandvoortse beeldende kunstenaars Noor Brandt 
en Ellen Kuijl hebben doorzettingsvermogen. Zij be-
sloten hun artistieke gaven verder te ontwikkelen en 
volgden respectievelijk een vijf- en een vierjarige stu-
die op een kunstacademie die zij onlangs met succes 
hebben afgerond. Afgelopen zondag was bij het atelier 
Akwaaba een gezellige afsluiting voor familie, vrien-
den en bekenden uit de kunstwereld. 

Afgelopen vrijdag zijn onder grote belangstelling de 
hutten die gebouwd zijn in het Timmerdorp, op parkeer-
terrein De Zuid, in rook opgegaan. Een enorme stapel 
pallets werd door de brandweer gecontroleerd verbrand. 
Menigeen wist echter van niets en de alarmcentrale van 
de Veiligheidsregio Kennemerland kreeg maar liefst 300 
meldingen van mensen die een brand meldden.

Het was de tweede keer dat 
het Timmerdorp Zandvoort 
werd georganiseerd. Dit jaar 
waren 150 kinderen, varië-
rend in leeftijd van 8 tot 12 
jaar, vanaf dinsdag 4 dagen 
aan het timmeren, knut-
selen en schilderen om de 
mooiste hut van allemaal te 
bouwen. Behalve wat regen 
op donderdagochtend heeft 
het mooie weer een heel po-
sitieve bijdrage geleverd. De 
kinderen werden in groepjes 
van 4 verdeeld en, vooral de 
eerste dag, op weg gehol-
pen door de vrijwilligers die 
rondliepen over het terrein. 
Behalve met verf, werden de 
hutten ook opgefleurd met 
gordijntjes, bloemetjes en 
van huis meegebrachte ac-
cessoires.
 

door Nel Kerkman

Beeldend kunstenaar Noor 
Brandt besloot zich in 2008 

Vrijdagmiddag was de bur-
gemeester nog aanwezig 
om de winnaars van het 

Proficiat met het 
behaalde diploma!

Na 4 dagen hutten bouwen is
Timmerdorp in rook opgegaan

De gediplomeerde kunstenaressen Noor Brandt (L) en Ellen Kuijl
De kinderen keken toe hoe hun hutten in vlammen opgingen

Timmerdorp in
rook opgegaan

‘Als die kinderen 
aan het eind van de 

week maar niet de school 
in de hens steken’

De Mannetjes

in te schrijven bij de klassieke 
kunstacademie Wackers in 
Amsterdam. In de eerste fase 
van deze opleiding richtte zij 
zich primair op boetseren. 
Inmiddels heeft zij haar vijf-
jarige studie op de academie 
afgerond. Bij het afstuderen 
werd zij begeleid door do-
cent Bart Holt en ze volgde 
vervolgens ook lessen bij de 
Amsterdamse beeldhouwer 
Leo van de Bos. Een van haar 
werken, ‘het haringmeisje’, 
werd gekozen als wissel-
trofee voor de Zandvoortse 
Ondernemer van het Jaar. 
Was voorheen het werk van 
Brandt gericht op vrolijke vo-
lumineuze vrouwenbeelden 
en zeer kleurrijke schilderijen, 
na de studie is haar stijl ver-

Per 1 oktober wordt de regeling m.b.t. 
het ophalen van grof huisvuil gewijzigd. 

Kijk op 
www.zandvoort.nl/Afval & Milieu.

Gemeente Zandvoort

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Timmerdorp 2013 bekend 
te maken. De eerste drie 
teams kregen allemaal een 
mooie beker als blijk van 
waardering. Daarna moch-
ten de ouders nog een kijkje 
komen nemen maar dat was 
dan ook het laatste wat ge-
beurde vóór de sloop. Vele 
handen maken licht werk, 
zoals het spreekwoord zegt, 
en ook hier was dat het ge-
val. De grote groep vrijwil-
ligers, die de hele week al in 
touw was ter ondersteuning 
van de kinderen, wist met 
beleid de ‘onderkomens’ te 
slopen, waarna een shovel 
er een grote berg schroot-
hout van maakte. Klokslag 
20.00 uur ging ‘de fik’ erin 
en bleven alleen nog maar 
hele mooie herinneringen 
aan Timmerdorp 2013 over. 
Maar…volgend jaar zeker 
weer, dat heeft de organi-
satie beloofd!

anderd en gaat haar voorkeur 
uit naar schitterende afbeel-
dingen van paarden in brons. 
Haar examenstukken zijn te 
bewonderen op de bovene-
tage in het atelier van Ellen 
Kuijl aan het Schelpenplein.

Ellen Kuijl
Na haar opleiding Crejat en 
diverse studies, kwam beel-
dend kunstenaar Ellen Kuijl 
uiteindelijk terecht bij glas 
in combinatie met metaal. 
Na het volgen van een las-
opleiding was het plaatje 
compleet. Ellen gebruikt 
de techniek glasfusing, het 
smelten van glas. Dit ver-
werkt zij dan in metalen 
objecten. Ook Kuijl wilde 
haar vaardigheden profes-
sioneel uitbreiden en volgde 
vanaf 2009 de opleiding ROC 
Zadkine Schoonhoven, in 
Amsterdam. Halverwege de 
opleiding maakte Kuijl in op-
dracht een beeld van glas en 
metaal dat aan de winnaar 
van het NK Zandsculpturen 
2011 werd overhandigd. 

Na 4 jaar hard werken, stage 
lopen en tussendoor nog 
meedoen aan exposities 
behaalde ze haar diploma 
Goud- en zilversmeden. Zo 
is de oude 'Smederij’ in ere 
hersteld met weer ‘een smid’ 
onder de pannen. Kuijl maakt 
veel eigen werk dat te zien is 
in haar atelier Akwaaba, ge-
vestigd in de ‘Smederij’ aan 
het Schelpenplein. Verder 
werkt zij ook in opdracht. Een 
bezoekje aan haar atelier is 
beslist aan te bevelen.
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00.25
01.04
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02.55
03.50
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05.46

04.49
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06.17
06.57
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08.25
09.15
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1 5. 0 3
15. 44
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1 6 .1 6
16. 45
1 7. 2 6
18.50

1 7 . 1 7
1 7. 5 9
1 8 . 4 1
19.26
20.06
20.48
2 1 . 3 1
22.40

Voor het verzorgen van uw uitvaart  
in Zandvoort en omstreken.

Geheel vrijblijvend informatiegesprek mogelijk.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67 - 2041 PR Zandvoort
Tel: 023-5713278

Omdat wij u begrijpen

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Iedere dag 
geopend voor 
ontbijt, lunch en diner

Drie gangen 
keuzemenu: 
€ 24,50 p.p.

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Lauwwarme gerookte paling
of

Quiche Lorraine 
❖

Entrecote met een truffeljus
of

Rode poonfilet met saffraansaus
❖

Frambozenijs

Zaterdag
24-08-2013

Tropicana Party 

van 16:00 uur tot 24:00

waterstanden

Jan Bakker

Wij wensen Wendy, Nikki, Indy en de familie
veel sterkte toe bij het verlies van hun vader en opa

Marianne, Jan & Romy
Marjon, Ricardo, Noa & Quint
Silvana, Gerard, Nikita & Nigel
Mischa, Danny, Sem & Kris

   16 augustus 2013†

22-8-1999                                        22-8-2013

Lieve Jaap,

De herinneringen van gisteren,
nemen we mee naar morgen.

Al veertien jaar lang;
Wat bestond, bestaat nog steeds.

"Voor altijd in ons Hart"

                                            Liefs Olga, kinderen
                                                 en kleinkinderen

One Direction in 
Zandvoortse Bioscoop

Toen documentairemaker Morgan Spurlock aangesteld 
werd als regisseur van de biopic over de Engelse boyband 
One Direction was er nogal wat verontwaardiging. Dit was 
namelijk de man die een maand lang alleen bij McDonalds 
at in Super Size Me en op zoek ging naar terrorist Osama 
Bin Laden in Where in the World is Osama Bin Laden?.

door Martijn van Veen

Maar misschien is hij daar-
om juist wel dé persoon om 
het standaardidee van het 
filmen van een popgroepje 
op te krikken naar een do-
cumentaire die meer kijkers 
trekt dan slechts de jeugdige 
fans. Die jonge leeftijd van 
hen komt voornamelijk door 
de knappe koppen van de vijf 
hoofdpersonen: Niall, Zayn, 
Liam, Harry en Louis. De jon-
gens deden in 2010 mee aan 
de Britse versie van X-Factor 
en eindigden als derde. Na 
het programma ging het pas 
echt snel met de band en zij 
groeiden uit tot een van de 
bekendste boybands van dit 
moment. Records van we-
reldbands als The Beatles en 
Coldplay werden verbroken 
en dus werd het de hoogste 
tijd voor een eigen documen-
taire, na Justin Bieber (Never 
Say Never) en Katy Perry (Part 
of Me). 

In de 3D-vertelling This is 
Us krijgen we een kijkje in 
de keuken bij One Direction, 
met beelden van achter de 
schermen bij een concert en 
interviews met de bandle-
den. Hiervoor kreeg Spurlock 
toegang tot elke ruimte waar 
de zangers ook mochten ko-
men, inclusief het toilet. Bij 
wijze van spreken, hopelijk. 
Het filmen blijft daarnaast 
niet bij concertzalen, want 
ook de geboorteplaatsen 
worden bezocht. Spurlock 
laat zien wie de families zijn 
en hoe de jongens vroeger 
waren. Liefhebbers van de 
band krijgen naast exclu-
sieve beelden ook nog eens 
de primeur van hun nieuw-
ste nummer ‘Best Song Ever’ 
van het aankomende album 
Where We Are. Kun je niet 
wachten? Circus Zand voort 
organiseert een eenmalige 
voorstelling op woensdag 28 
augustus om 15.30 uur, een 
dag voor de release.

One Direction - this is us
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…begint het normale leven 
weer. De kinderen zijn naar 
school. Orde en regelmaat is 
het geblazen. Lekker uitslapen 
is er niet meer bij. Elke morgen 
gaat de wekker en is er altijd 
een hectische uurtje voordat 
de kinderen gepikt en gesteven 
op school zitten. Een lange dag 
zonder een lunchpauze tus-
sendoor om even gezellig met 
moeders bij te babbelen.

Niet dat mijn moeder met een 
kopje thee thuis op me zat te 
wachten. De schoolkinderen 
van toen hadden ‘tussende-
middag’ een lange pauze. Dat 
was maar goed ook want ik 
moest van Plan Noord naar 
de Wilhelminaschool lopen. 
Samen met mijn vriendin-
netje Corry hadden we een 
korte route ontdekt waar je 
een heel stuk afsneed. Via de 
Verlengde Haltestraat kropen 
we onder een hek en liepen 
door een lange tuin naar de 
Kostverlorenstraat. Totdat ik 
een keer door de hond werd 
gebeten die de huiseigenaar 
nonchalant los liet lopen. De 
korte route werd plots weer 
een lange. Geld voor een fiets 
was er niet. Ik kan me niet her-
inneren of ik met plezier naar 
school ging. Kennelijk wel, want 
een nare ervaring blijft denk ik 
langer hangen. Mijn hoogste 
cijfer op mijn rapport was een 
9 voor tekenen. Tot het cijfer op-
eens zakte naar een 8, oorzaak: 
ik tekende te vaak kabouters. Ik 
had een hekel aan lichamelijke 
oefening (gymnastiek), vooral 
over het paard was een nacht-
merrie. Verder was het best om 
uit te houden. 

Via de computer zie ik vrolijke 
foto’s van de kleinkinderen. Hun 
eerste schooldag. Kleinzoon 
keurig met zijn armen over el-
kaar en zijn zuster met een pret-
gezicht samen met haar vrien-
dinnetje in de klas. Ze hebben 
er duidelijk zin in. Kleindochter 
uit Leek meldt dat ze helemaal 
geen zin heeft in school. 
Gelukkig zijn we niet alle-
maal hetzelfde. Gewoon 
aftellen naar de volgende 
schoolvakantie! N

el
 K

er
km

an

Volgens mij…

24	 Surf	’n	Beach	Filmfestival	-	The Spot, 16.00-23.30 uur

24	 Tropicana	Party	-	Reggae - Salsa - Dance Classics. 
 Beachclub Tien, 16.00-00.00 uur 

24	 Rommelmarkt	-	Zandvoort Oud-Noord, 07.00-14.00 uur

25	 Kinderspeeldag	-	Zandvoort Oud-Noord, 11.00-16.00 uur

25	 Muziekpaviljoen	-	met Mark Janicello. Raadhuisplein, 
 13.00-16.00 uur

30	 Friday	Night	Out	-	met Ruth Jacott. Holland Casino 
 Zandvoort, 21.00 uur

30	 Historic	Grand	Prix	-	Circuit Park Zandvoort

31	 Grand	Prix	Parade	- Parade van oude racemobielen 
 door het centrum, aanvang 19.00 uur

31	 Muziekfestival	-	Live muziek op podium Raadhuisplein, 
 aanvang 19.00 uur

31		 Museumpodium	-	Gedichten en muziek van Peer en Froukje 
 van Tetterode. Zandvoorts Museum, aanvang 19.00 uur 

Iedere vrijdag:

	 Creamarkt	Center	Parcs	-	Market Dome Center Parcs, 
 18.00-22.00 uur

^ auGuSTuS	_ auGuSTuS a	

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
22 augustus t/m 28 augustus

DE SMURFEN 2 (3D/NL)
ZA, ZO, WO om 13.30 uur 

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 (3D/NL)
ZA, ZO om 15.30 uur

ONE DIRECTION: THIS IS US (3D)
WO om 15.30 uur

THE LONE RANGER
DAGELIJKS om 20.00 uur

FILMCLUB: start nieuwe seizoen 
GAMBIT - Met Cameron Diaz & Colin Firth
WO 4 september om 19.30 uur

VERWACHT:
SMOORVERLIEFD -> 19 september

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Melding van vleesballetje 
met scherpe pinnen erin

De School verhuist naar Zandvoort Noord

Vorige week werd de dierenpolitie door de meldkamer inge-
schakeld voor een gevonden vleesballetje waar ijzeren pinnen 
uit staken. Twee agenten gingen ter plaatse en constateerden 
inderdaad dat er een balletje met naalden in het duinterrein 
nabij de De Ruyterstraat lag. Er is echter geen aangifte gedaan 
maar omdat de dreiging bestond dat er meer balletjes zouden 
zijn, heeft de politie het terrein verder onderzocht.

Dat bleek donderdagavond bij een presentatie voor ou-
ders van potentiele nieuw leerlingen. Tijdens de goed be-
zochte avond in het huidige onderkomen van De School, in 
de ‘oude’ Gereformeerde kerk aan de Emmaweg, maakte 
plaatselijk bestuurder Marjolein Ploegman duidelijk dat 
De School heel binnenkort naar een nieuwe locatie gaat. 

Na de zoektocht gingen 
de agenten weer onver-
richter zaken terug want er 
werd niets meer aangetrof-
fen. Een paar dagen later 
werd er op Facebook een 
melding gemaakt over een 
soortgelijk geval nabij het 

Er is plaats gevonden in 
scholengebouw De Golf 
aan de Jac. P. Thijsseweg, 
waarin ook De Duinroos 

Zwanenmeertje bij de Frans 
Zwaanstraat. Nu was het 
geen vleesballetje maar een 
stok met aan het uiteinde 
stevig opgerold nylondraad 
met mogelijk een aantal 
haken. Website dichtbij.nl 
meldde zelfs dat er volgens 

en de Nicolaasschool zijn 
gevestigd. Door een her-
indeling van de ruimten 
krijgt De School een eigen 

een getuige drie van die 
stokken gevonden zouden 
zijn. Van dit voorval heeft de 
politie echter geen melding 
gekregen en heeft er dan 
ook niets mee kunnen doen. 
Vooralsnog moet geconsta-
teerd worden dat het, geluk-
kig, nogal ‘meevalt’. Mocht u 
echter iets dergelijks vinden, 
bijvoorbeeld bij het uitlaten 
van uw hond, stelt u het ge-
vonden voorwerp dan vei-
lig en bel direct de politie. 
Alleen op zo een manier kan 
de dierenpolitie handelend 
optreden en wellicht een 
verdachte in de kraag vatten.

vleugel op de verdieping. 
“We komen in mooie, mo-
derne en ruime lokalen 
waar we wat mee kunnen”, 
aldus Ploegman. Ook op de 
lange termijn zal De School 
blijven voortbestaan want 
de onderwijsinstelling is 
onderdeel geworden van 
een sterke overkoepelende 
organisatie. Goed berichten 
dus uit die richting!DE EERSTE RAADSVERGADERING

Motorrijder hard onderuit op circuit
Dinsdagmiddag werd de traumahelikopter naar Zand-
voort gedirigeerd wegens een zware val van een motor-
rijder op Circuit Park Zandvoort. Tijdens trainingen op het 
Zandvoortse duinencircuit van de Duitse motorclub MSC 
Münster was de coureur achterop het circuit heel hard ten 
val gekomen.

Volgens getuigen ging 
de man hard onderuit, 
waarna hij het bewustzijn 
verloor. Hij heeft door zijn 
val ook veel bloed verloren. 
Nadat de traumahelikop-
ter geland was, duurde het 
nog geruime tijd voordat 
het slachtoffer naar een 
ziekenhuis kon worden 
vervoerd. Het is nog niet 
duidelijk wat er precies 
is gebeurd en hoe de ge-
zondheidstoestand van de 
ongelukkige coureur op dit 
moment is. Een uur later 
ging een andere coureur in 
de Gerlachbocht onderuit. 
Hierdoor werd de training 
opnieuw stilgelegd maar 
een traumahelikopter was 
deze keer niet nodig.

Traumahelikopter op Circuit Park Zandvoort | Foto: Robert/
auto-sportfotografie.nl
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burgerlijke stand
8 augustus - 15 augustus 2013

Geboren:
Jasmijn Esmée, dochter van: van Polanen, Marcel en 
Schilpzand, Miranda Maria
Nick Dani, zoon van: Daane, Dennis Alexander en 
Kinkhouwers, Elianne Michelle Elisa

Overleden:
Faber, Ruurd Jacobus, geb. 1959
Marinus, Siegfried Johan Victor, geb. 1943
van Hees, Henricus Johannes, geb. 1917
Paap, Grietje, geb. 1933

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur pastoor M.A.L. Wagemaker 
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha 
10.30 uur ds. T. v.d. Linden 
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur de heer B. Blans 

Evangelische Gemeente - www.gebedzandvoort.nl
Huis van Gebed Zandvoort
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Tel. 023 - 57 175 80

 Daghap:
varkenslapje 

met room aardappel, verse groente
 !! € 7,50 !!

iPad, optimaal gebruiken
U heeft een Apple iPad 2 of 3 nodig om te cursus te volgen. 
In de cursus is veel aandacht voor persoonlijke vragen. 
Donderdag 12:30 – 14:30 uur 3 oktober t/m 14 november

Fotobewerking Gimp
een foto bewerkingsprogramma voor gevorderden.
Donderdag 19:30 - 21:30 uur 31 oktober t/m 12 december

Bridge vervolg
voor mensen met enige bridge ervaring of die de beginnerscursus 
hebben gevolgd.  
Maandag 19:30 – 21:30 uur 23 september t/m 20 december

Lifestyle Interieur ontwerp 
leer de basisvaardigheden om je huis passend en eigen te maken, 
creëer ruimte! Aandacht voor de basis, invulling, opvulling, 
verhoudingen en afronding.
Woensdag 20:00 – 21:30 uur 30 oktober t/m 27 november

Nana’s maken
Nana's zijn dikke vrouwenbeeldjes, die vervaardigd worden 
van papier-maché. De weelderige, in felle kleuren beschilderde 
vrouwfiguren geven als vrolijke oermoeders uitdrukking aan 
het idee van de vrouw als bron van alles. 
Woensdag 19:30-22:00 uur   2 oktober t/m 16 oktober 

Workshop Encoustic Art 
Een techniek waarmee je mooie kleurrijke schilderijen maakt 
met bijenwas en een strijkijzer. Tekentalent is niet nodig voor 
een schitterend resultaat.
Woensdag 19:00 21:30 uur 25 september
Of Woensdag 10:00 – 12:00 uur 16 oktober

Tassen maken met tractor binnenband 

Een iPad tas of andere tas op maat, maak je van tractor-binnenband, 
afgewerkt met autobandgordel. Alles is mogelijk. 
Dinsdag 19:30 – 22:00 uur 29 oktober t/m 12 november 

JazzDance 55+
Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk. 
Een pittige workout. Wij werken aan lichaamshouding, buikspieren 
en doen grondoefeningen en een jazzdans combinatie.
Donderdag 14:30 – 15:30 26 september t/m 19 december

Spaans a la Carte 

Beginnerscursus voor mensen zonder voorkennis van de Spaanse taal.
Woensdag 19:00 - 20:30 25 september t/m 18 december

Spaans Beginners II 
Voor mensen met enige voorkennis van de Spaanse taal of die de 
beginnerscursus I hebben gevolgd. 
Woensdag 20:30 - 22:00 25 september t/m 18 december

Frans Beginners 

Als u naar Frankrijk gaat en u wilt een beetje Frans spreken, 
dan is deze intensieve cursus wat voor u.
Vrijdag 13:00 – 15:00  4 oktober t/m 13 december

Frans Gevorderden 

Een intensieve cursus voor mensen die al basiskennis van de 
Franse taal hebben. Er wordt gepraat over actuele onderwerpen 
in de Franse media. 
Vrijdag 10:00 – 12:00  4 oktober t/m 13 december

Tarot Vervolg 
Voor mensen met een kleine basiskennis van de tarot kaarten. 
We behandelen de kleine Arcana die de dagelijkse handelingen van 
de mens voorstellen.
Dinsdagavond 1x per maand 5 november t/m 18 maart

Tarot Vergevorderd 

Voor mensen die al kennis hebben van tarot maar zich willen
verdiepen en hun kennis willen onderhouden  
Dinsdagavond 1x per maand 29 oktober t/m 1 april

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

VERSTEEGE’S IJZERHANDEL

gaat zelfs in CRISISTIJD
met vakantie

van 26 Augustus t/m 15 September
Dit betekent een aangepaste vakantie !!
•  Goedkoop eilandje NAXOS of wel NIKS
•  Geen vliegveld
•  Prijsvechter; Transavia
•  Stukje zwemmen of roeien
•  Zakgeld (kan nog aangevuld worden)
•  Peter S. gaat naar Mallorca. Wel met vliegveld
•  Willem B. blijft thuis. Om leuke Privé redenen
•  We hopen U weer uitgerust terug te zien

Versteege’s IJzerhandel
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023 - 571 25 54

boulevard Paulus Loot  -  nr. 5  -  Zandvoort 

- vanaf 1 september 2013
- met horeca ervaring

sollicitaties naar: info@beachclub5.nl
of loop even binnen!

Beachclub N05 zoekt 
bedienend personeel:

Specialist voor al uw bloemwerken.

Nog volop zomerbloemen en planten.
P.S. Let op onze aanbiedingen!

Ja, ja, 
vanaf deze week is 
Henk echt 50 jaar!!
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Heemstede, Spaarndam, 
Bloemendaal, Zandvoort of 
Hillegom woont, je lid bent 
van de bibliotheek Zuid-
Kennemerland. Ook moet 
je minimaal 15 jaar zijn. 
Inzenden kan tot en met 31 
augustus. Voor meer infor-
matie en alle voorwaarden: 
kijk op www.nederland-
schrijft.nl of www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl

Plasticvrij strand 
De PvdA heeft haar leden 
van 9 kustplaatsen, waaron-
der Zandvoort, opgeroepen 
om op zondag 1 september 

deel te nemen aan 
een schoonmaakac-
tie op het strand on-
der het motto ‘Help 
mee tegen plastic 
afval in de Noordzee’. 
Het centrale punt 
voor Zandvoort is 

strandpaviljoen Paal 69, op 
het zuidstrand. De actie-
voerders willen aan de hand 
van de opgehaalde troep 
een verslag sturen over de 
vervuiling van de stran-
den naar staatssecretaris 
Mansveld. Verder laten lo-
kale kunstenaars zien wat je 
kan doen met plastic afval 
en is er live muziek. Iedereen 
is van harte welkom. Vanaf 
15.00 uur tot 19.00 uur rijdt 
er speciaal een gratis pen-
delbus tussen NS station 
Zandvoort aan zee en Paal 
69. Aanmelden, ook voor 
de andere plaatsen, kan via 
schonestranden@gmail.
com.

Non-stop solotocht
Emma Reijmerink uit 
Zandvoort is dinsdagoch-
tend vanuit de Leeuwarder 
Prinsentuin vertrokken voor 
een non-stop solotocht 
staand peddelen langs de 
Friese elf steden. Reijmerink 
is de eerste vrouw die dit 
doet, eerder dit jaar ped-
delden twee mannen de 
tocht in hun eentje. Naar 
verwachting zal ze er onge-
veer 40 uur over doen.

Zomerse klanken 
op het Dorpsplein

Zaterdagavond klonken 
zomerse klanken over het 
Dorpsplein en omgeving. 
Ritmische klanken à la 
Buena Vista Social Club, 
de superband uit Cuba. 
Uitgaansgelegenheid de 
Yanks had een salsaband 
ingehuurd die er vrolijk op 
los speelde. En omdat deze 
muziek nu eenmaal op de 
dansspieren werkt, je kunt 
bij het aanhoren van deze 
zonnige muziek gewoon 
niet stil blijven staan, werd 
er volop gedanst. Ook in de 
pauzes kwamen de salsa-
klanken uit de luidsprekers 
waardoor het een groot 
feest werd, mede door de 
meer dan behaaglijke tem-
peratuur. Mooi initiatief van 
de Yanks!

Het Pakhuis werkt
samen met gemeente
Kringloopwinkel Het Pak-
huis aan de Noorder duin-
weg gaat samenwerken 
met de gemeente Zand-
voort. De huidige, automa-
tische inzameling van grof 
huisvuil per wijk vervalt per 
1 oktober. Mensen kunnen 
vanaf dan grofvuil bren-
gen naar de milieustraat in 
Haarlem of Heemstede of 
alsnog voor de deur laten 
ophalen door de gemeente.
De gemeente Zandvoort 
gaat de inwoners er op 
attenderen dat bruikbare 
goederen als meubels en 
klein huisraad opgehaald 
kunnen worden door Het 
Pakhuis. Volgens Annette 
Boogerd van de kringloop-
winkel snijdt het mes aan 
twee kanten: De gemeente 
krijgt minder grofvuil aan-
geboden en andere men-

sen kunnen op een 
redelijk goedkope 
manier bruikbare 
spullen aanschaffen. 
De Kring loop winkel 
heeft deze zomer 
ook veel Duitse klan-
ten verwelkomd. Het 
Pakhuis is sinds 2010 
gevestigd in het voor-

malige Corodex-gebouw aan 
de Noorderduinweg 48 en is 
open op donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur.

Herinrichting 
Linnaeusstraat

In de vergadering van 16 
juli 2013 heeft het college 
van burgemeester en wet-
houders van Zandvoort het 
nieuwe ontwerp van de Lin-
naeus straat vastgesteld. De 
Linnaeusstraat zal worden 
ingericht als Ge bieds ont-
slui tings weg in asfalt met 
vrijliggende fietspaden 
conform het Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan 
2005. Het nieuwe ontwerp 
houdt in dat er langs de Lin-
naeus straat 19 extra parkeer-
vakken worden gerealiseerd. 
Het nieuwe ontwerp ligt 
voor 6 weken ter inzage bij 
de Cen trale Balie in het raad-
huis en staat op de website 
onder ‘Inwoner>Verkeer en 
Vervoer’.

Schrijfwedstrijd
Bibliotheek Zuid-Ken ne mer-
land organiseert voor de 
vierde keer de Haarlemse 
Debuutprijs. De prijs voor 
het winnende manuscript 
bestaat, naast een oorkonde, 
uit publicatie van het boek 
en opname in de collectie 
van de bibliotheek. Eén van 
de voorwaarden is dat je 
in de gemeente Haarlem, 

Natuurbrug Zandpoort krijg al vorm

Eerste verbinding in meer 
dan 100 jaar gemaakt

Afgelopen maandagavond is voor het eerst in meer dan 100 jaar een verbinding gemaakt 
tussen de natuurgebieden Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen. Onder grote belangstelling werd om 23.19 uur de eerste ligger tussen 
de beide landpunten gelegd. 

“Een historisch feit”, aldus 
een opgetogen gedeputeerde 
Jaap Bond met onder andere 
Flora en Fauna in portefeuille. 
De provincie en de EU zijn de 
grootste financiers van het 
project.

De natuurbrug Zandpoort 
is het gevolg van de wens 
om de dieren en planten in 
het zogenoemde grijze duin 
meer ruimte te geven. Door 
de natuurbrug ontstaat een 
natuurgebied van maar liefst 
7.000 hectaren en dat gaat in 
de toekomst alleen maar gro-
ter worden. Er wordt op korte 
termijn begonnen met een 
overspanning over de spoor-
baan Zandvoort – Haarlem. 
Prorail heeft daar al geld voor 
gereserveerd. Ook de plannen 
voor de natuurbrug die over 
de Zeeweg in Bloemendaal 
moet komen zijn in een ver-
gevorderd stadium. Hiervoor 
moet nog wel een deel ge-

financierd worden, maar 
volgens Bond moet dat, on-
geacht de crisis, zeker tot de 
mogelijkheden behoren.

Bouwkunst
Voorlopig is de aannemer van 
Zandpoort een aantal dagen 
bezig met het leggen van 
de 59 betonnen liggers die 
elk een lengte van 28 meter 
hebben. Iedere legger weegt 
niet minder dan 38.000 kg. 
Ze worden gelegd met een 
kraan die het vermogen heeft 
om maximaal 400.000 kg te 
tillen. Het vervoer van de lig-
gers gaat per zeer speciaal 
konvooi dat vooral in de nach-
telijke uren plaatsvindt. Het 
is overigens een genot om te 
zien hoe de chauffeurs hun 
extra lange vrachtwagens 
‘even’ achteruit het duin in-
rijden om van hun lading 
verlost te worden. Het hele 
project toont de bouwkunst 
van Nederland!

Volgende dag
Dinsdagochtend werd dui-
delijk wat er gedurende de 
eerste nacht, tot 06.00 uur, 
allemaal door de werklieden 
gepresteerd was. De eer-
ste ligger ging moeizaam, 
er werd gesproken van een 
verschil van 5 millimeter dat 
het betonnen gevaarte niet 
op zijn plaats lag. Bij het 
ochtendgloren waren er ver-
volgens al 14 liggers op hun 
plaats gelegd. Een mooie 
prestatie. 

Voortgang
Als alles volgens plan ver-
loopt heeft het bouwteam 
zeker tot en met de nacht 
van woensdag op donderdag 
nodig om de liggers allemaal 
te leggen. Of er een nacht bij-
komt kan pas donderdag be-
keken worden. Naar verluidt 
kan er met wind niet gewerkt 
worden omdat dit veel gevaar 
met zich meebrengt.

Wie wandelt of fietst door het dorp of door de duinen, telt on-
derweg makkelijk tientallen lege drankblikjes en sigarettenpakjes. 
Kennelijk zomaar per ongeluk uit jas of tas gewaaid en in de berm 
terechtgekomen.
Raar toch eigenlijk dat men volle pakjes en blikjes wél lange tijd bij 
zich kan dragen, maar dat dit niét meer kan als ze leeg zijn, terwijl 
ze dan toch veel lichter zijn…...

Samen houden we Zandvoort Schoon!? 

ZANDVOORT SCHOON!? vraagt zich af…………

Gemeente Zandvoort
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De
ze

 a
dv

er
te

nt
ie

 is
 m

ed
e 

m
og

el
ijk

 g
em

aa
kt

 d
oo

r V
VV

 Z
an

dv
oo

rt

Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding vrijdag en zaterdag:

Een heerlijk aardbeien schelpje 
met slagroom

van € 2,45 voor € 2,20

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

ZATERDAG 31 AUGUSTUS
18:00 uur:

START MUZIEK AVOND
Met Surprice acts...

19:00 uur:
HISTORIC GRAND PRIX 

PARADE
Historische Raceauto’s rijden

langs het podium!

20:30 uur:
Ruud Jansen XL Band!

Ruud Jansen XL Band 
Het Raadhuisplein podium is voor de 
man die zijn sporen meer dan verdiend 
heeft in de Nederlandse muziek scéne. 
Ruud Jansen is zo zachtjes aan een 
fenomeen. Iedereen, en dat zijn er veel, 
die een optreden van hem meegemaakt 
heeft weet dat Ruud alles kan spelen en inhaakt op de wensen van zijn 
trouwe publiek. De toetsenvirtuoos en stemkunstenaar brengt zijn volledige 
band mee naar het bruisende centrum van Zandvoort.

Het Wapen van Zandvoort
Café
Oomstee

KOM OOK IN ACTIE
CHECK FIGHTCANCER.NL

LOVE IT...
MET AL JE 
VRIENDEN IN 
ACTIE KOMEN
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Een carrièreswitch, dat maakte de voor velen in Zandvoort 
bekende Barry Paap (40). Na zijn CIOS-opleiding kwam hij 
onder meer als vestigingsmanager bij een detachering-
bureau voor elektromonteurs te werken. Daarnaast is hij 
al enige tijd actief als voetbaltrainer, onder andere bij SV 
Zandvoort en momenteel bij Rijnsburgse Boys. Nu is hij zijn 
eigen rijschool begonnen.

Barry: “Door moeilijke pri-
véomstandigheden in de af-
gelopen jaren ben ik ervan 
overtuigd geraakt dat je din-
gen moet proberen te doen 
die je leuk vindt. Op advies 
van Phil Waaning ben ik gaan 
nadenken over een opleiding 
tot rijinstructeur categorie B. 
Na een vijftal examens, waar-
onder regelkennis, wetgeving 
en onderwijskunde (met 
name was dat laatste mak-
kelijk voor mij gezien mijn 
CIOS-opleiding), ben ik op 5 
augustus jongstleden gestart 
met mijn eigen rijschool.” 

Juist de jeugd is zijn doel-
groep. Zoals bekend kunnen 
jongelui al vanaf 16,5 jaar be-
ginnen met rijlessen en het 
felbegeerde rijexamen vanaf 
hun 17e halen. Zij mogen dan 
tot hun 18e uitsluitend onder 
begeleiding van een coach, die 
langer dan drie jaar zijn rijbe-
wijs heeft, de weg op. Je dient 
zelf een lijst met vijf namen 
op te geven. De voordelen van 
het lessen in de betrouwbare 
en handzame Volkswagen 
Polo bij Barry zijn: een vaste 
instructeur, ‘Rijden in Stappen’ 
(RIS), moderne lestechnieken 
door middel van een tablet en 
instructievideo’s. De theorie 
wordt tegenwoordig meestal 
door de cursisten zelf op de pc 
geregeld.

Bij de ‘Rijopleiding in Stappen’ 
ga je steeds een stap verder als 
je de vorige stap voldoende 
beheerst. De eerste stap be-
staat meestal uit een huis-

Rijschool Barry Paap

werkopdracht. De laatste stap 
is dat je iets geheel zelfstandig 
en in steeds wisselende situ-
aties kunt uitvoeren. In totaal 
doorloop je op deze manier 
39 ‘gebruiksaanwijzingen’ 
(scripts), verdeeld over vier 
modules. Iedere module wordt 
afgesloten met een toets. Na 
afronding van de eerste twee 
modules worden je kennis en 
vaardigheden getoetst. Je ei-
gen rijinstructeur neemt deze 
toetsen af. In de derde toets 
kan je ongeveer 6 weken voor 
het examen kennismaken 
met de gang van zaken bij het 
CBR en alvast wennen aan de 
examensituatie. De vierde en 
laatste toets is het praktijk-
examen bij het CBR. Bij de RIS 
krijg je ook huiswerk mee. Het 
is de bedoeling dat je je thuis 
op je rijlessen voorbereidt. 

Een rijles duurt 60 minuten, 
maar Barry’s voorkeur en ad-
vies gaat uit naar twee uur 
achter elkaar. Je wordt thuis 
opgehaald en in eerste instan-
tie worden de beginhandelin-
gen uitgevoerd op een rustig 
gelegen terrein. Daarna ga 
je al vlot de weg op richting 
Haarlem en op het laatst kan 
dat ook betekenen dat je in 
het centrum van Amsterdam 
terecht komt!

Rijschool Barry Paap, Nic. 
Beets laan 28, tel: 06-2296 05-
95. Kijk op de website www.rij-
schoolbarrypaap.nl en Linke-
din, Facebook en Twitter, voor 
de betaalbare tarieven of de 
gratis proefles.

door Erna Meijer

Drukte op het Gasthuisplein

EK zandsculpturen publieksprijs
Het EK zandsculpturen, dat vorige week in de persoon van 
de Ier Fergus Mulvany een nieuwe kampioen kreeg, is nog 
niet helemaal ten einde. Er is een Publieksprijs in het leven 
geroepen en u wordt uitgenodigd om eenmalig uw stem 
op een van de beelden/kunstenaars uit te brengen.

Het thema van dit jaar is 
‘Culturele iconen uit Europa’. 
Elke deelnemer heeft naar 
eigen keuze een of meer-
dere culturele iconen en 

Ilya Filimontsev
Rusland

Nicola Wood
Groot Brittannië

Viacheslav Iemelianenko
Oekraïne

Maxim Gazendam
Nederland

Sergio Ramirez
Spanje

Michela Ciappini
Italië

Jan Zelinka
Tsjechië

Fergus Mulvany
Ierland

aspecten uit zijn of haar 
land van herkomst verbeeld 
in een zandsculptuur. De 
5-koppige jury, onder leiding 
van cultuurwethouder Gert 

Toonen, was het er over eens 
dat Mulvany dat het beste 
had gedaan en riep hem 
tot winnaar uit van het 
EK 2013. Het was een heel 
nipte overwinning, want hij 
had slechts een halve punt 
meer dan de nummer twee, 
Viacheslav Iemelianenko uit 
Oekraïne.

Nu bent u aan de beurt. 

Een Publieksprijs is meestal 
een zeer prestigieuze prijs 
want het geeft de mening 
van het grote publiek weer. 
Dat is ontzettend belang-
rijk voor kunstenaars. Op 
de website www.zand-
academie.nl, banner EK 
Zandsculpturenfestival, kunt 
u uw keuze kenbaar maken. 
U kunt tot 30 september uw 
stem uitbrengen.

Bijna tijd voor de
16e Zwem4daagse 

Kofferbakmarkt slaat aan

Binnenkort wordt voor de 16e keer een Zwem4daagse in 
Zandvoort georganiseerd. Vanaf maandag 2 t/m vrijdag 6 
september kunnen de deelnemers hun baantjes zwemmen 
in het zwembad van Center Parcs. 

Voor de tweede keer dit seizoen is de Jutterskofferbakver-
koop op het Gasthuisplein een succes geworden. Al vanaf 
het begin om 10.00 uur liep het plein vol met kooplustigen 
en dat ging door tot het einde van de markt, rond 17.00 uur.

Er zijn 5 avonden waarop 
gezwommen kan worden, er 
mag dus één avond worden 
overgeslagen. De afstand 
is 250 meter (10 baantjes) 
of 500 meter (20 baantjes) 
per avond. Elke avond kan er 
tussen 18.00 en 20.30 uur 
gestart worden. Het zwem-
bad van Center Parcs is te be-
reiken via de zijingang aan 
de Vondellaan. Er kunnen 
maximaal 350 deelnemers 
meedoen. De kaarten kosten  
€ 7,50 en zijn te koop bij: Bruna 

Organisator Roy van Buu-
ringen was dan ook na afloop 
een bijzonder gelukkig man. 
“We hebben het dit jaar twee 
keer gepland. Maar het is zo 
goed gegaan, dat ik voorspel 
dat er volgend jaar meer kof-
ferbakmarkten in deze vorm 
hier gehouden zullen worden. 

Balkenende aan de Grote 
Krocht; Ankie Miezenbeek, 
Haarlemmerstraat 12 en 
Martine Joustra, Witte Veld 
11. Voor de deelnemers aan 
de triatlon liggen de kaarten 
klaar bij de start. 

Op vrijdagavond zullen de 
medailles worden uitge-
deeld, waarna voor de deel-
nemers vanaf 20.00 uur de 
spetterende Aqua-Disco van 
start gaat. www.zandvoort-
se4daagse.nl.

Alle standhouders hebben 
goed tot zeer goed verkocht 
en er was van alles en nog 
wat. We hadden ook het weer 
helemaal mee”, aldus Van 
Buuringen. Volgend jaar dus 
wellicht een aantal keer meer 
een Jutterskofferbakverkoop 
in Zandvoort.
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2013 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13 2013

Amie, ook in de zomer de vertrouwde zorgaanbieder voor inwoners van de gemeenten 
Zandvoort en Bloemendaal. Wij bieden u alle zorg en ondersteuning die u nodig heeft, 
zowel in de thuis situatie als in een van onze woonzorgcentra Huis in de Duinen, 
A.G. Bodaan en Meerleven. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Zorgbemiddeling op 
telefoonnummer 023 - 574 16 37.

ZorgContact heet voortaan

Amie Ouderenzorg

“Vlinders in mijn buik” 

Lees de persoonlijke verhalen op www.amie.nl
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Vrijwilligers gezocht voor welkomstteam
De politieke arena is weer geopend De gemeente, in samenwerking met het centrummanage-

ment en de VVV, is op zoek naar vrijwilligers die het leuk 
vinden om af en toe als gastvrouw/gastheer de bezoekers 
aan Zandvoort bij het NS-station te verwelkomen. Het is 
de bedoeling dat zij onze gasten, duidelijk herkenbaar en 
‘met een lach op het gezicht’, antwoord geven op vragen 
van de bezoekers.

Afgelopen dinsdag is het nieuwe politieke jaar weer van 
start gegaan. Na een reces van acht weken stond de eerste 
gemeenteraad-Informatie weer op de agenda. Met 14 on-
derwerpen op de agenda zag menigeen de bui van een lan-
ge vergadering al hangen maar niets bleek minder waar. 
Om 22.10 uur liet voorzitter Hans Drommel voor de laatste 
keer die avond de hamer zijn werk doen.

De meest uiteenlopende 
vragen worden gesteld, van: 
waar is het circuit?, waar is 
het dorp?, waar kan ik pin-
nen?, wat is er te doen?, tot 
zelfs de vraag: waar is het 
strand? De bewegwijzering 
bij het station is op dit mo-
ment inderdaad niet toerei-

Allereerst kreeg de heer J. 
Derr namens het APRZ het 
woord. Hij vroeg zich af 
waarom de gemeente niet 
een enquête over het par-
keerbeleid wil organiseren. 
Hij hield het college voor 
dat dit niet echt de kop zou 
moeten kosten: “Op 16 april 
jongstleden heeft u de bur-
gerparticipatie over dit on-
derwerp van tafel geveegd. 
Er is nooit onderzocht wat 
de mening van de bewoners 
is. Wij vragen u derhalve: stel 
het uitrollen van het beleid 
uit tot na de komende ge-
meenteraadsverkiezingen.” 
In die wens werd hij alleen 
gesteund door Willem Paap 
(SZ). Bruno Bouberg Wilson 
(OPZ) vroeg zich af hoe Derr 
weet dat er geen onderzoek 
is gedaan en Uschi Rietkerk 
(PvdA) was nogal sceptisch 
over de manier waarop het 
APRZ gegevens bij de burgers 
vandaan heeft gekregen. 
Michel Demmers (GBZ) stel-
de de vraag of de informa-
tieavonden, waar het college 
nu wijkgericht mee bezig is, 
wel zo een goede oplossing 
is. “Het zijn geen informa-
tieavonden. Ze dragen niet 
bij aan ander inzicht want 
het is alleen maar het op-
nieuw verduidelijken van de 
gemeentelijke plannen met 
het parkeren”, aldus de GBZ-
voorman. Wethouder Andor 
Sandbergen is van mening 
dat hij het raadsbesluit al-
leen maar uitvoert, niet meer 
en niet minder.

Ruud Sandbergen (D66) 
had bij het agendapunt 
‘Mededelingen van en vra-
gen aan het college’ opge-
merkt dat binnenkort de 
Linnaeusstraat een gebieds-
ontsluitende weg gaat wor-

kend, maar daaraan wordt 
gewerkt. 

De afgelopen weken hebben 
twee teams al proefgedraaid 
en het blijkt uit de eveneens 
gehouden mini-enquête, dat 
de bezoekers het zeer op prijs 
stellen. Het uitgangspunt is 

den. De straat wordt daartoe 
geasfalteerd en er komen 19 
extra parkeerplaatsen bij. Hij 
vroeg zich af waar dat, ge-
zien de slechte financiële si-
tuatie van de gemeente, voor 
nodig is. Het is nu nog een 
groenstrook en hij wil dat 
zo laten. “Het kost € 50.000 
en ze zijn ongewenst”, zei de 
sociaaldemocraat. Volgens 
wethouder Sandbergen is 
er dermate goed aanbesteed 
dat die extra € 50.000 nog 
binnen het door de raad 
vastgestelde budget valt en 
het dus helemaal geen cent 
extra kost.

Dat de sociocratische school 
De School binnenkort naar 
gebouw de Golf verhuist, 
stuitte op kritiek vanuit de op-
positionele hoek. Demmers 
was het op grond van een 
artikel in de Grondwet, dat 
zegt dat iedere geloofsover-
tuiging recht heeft op gericht 
onderwijs maar met een mi-
nimum aantal leerlingen, 
niet eens met het huisves-
ten van De School. “Voor 
ons is het feest over want ze 
hebben niet genoeg leerlin-
gen”, gaf hij als zijn mening. 
Wethouder Gert Toonen ver-
telde hem dat de resultaten 
van De School schitterend 
zijn en dat zij van het minis-
terie de experimentele status 
in verband met een nieuwe 
richting, het Kindcentrum 
voor opvang van kinderen 
in allerlei leeftijdsklassen, 
hebben gekregen. Verder 
is De School onderdeel van 
het Lucas in Den Haag en zal 
dus nooit te weinig leerlin-
gen kennen. “Al hebben ze er 
maar 25, dan nog kunnen ze 
blijven bestaan”, zei Toonen.

Cees van Deursen (GL) had 

met name voor 2014 tijdens 
weekenddagen met mooi 
weer en grote evenementen/
activiteiten een welkomst-
team, afhankelijk van de om-
standigheden bestaande uit 
4-5 mensen, in te zetten. Dit 
jaar wordt nog gedacht aan 
evenementen als de Historic 
Grand Prix Zandvoort en de 
DTM.

Ook voor ondernemers kan dit 
interessant zijn. De gastmen-
sen kunnen hun flyers uitde-
len met speciale aanbiedin-
gen. Het uiteindelijke doel is 
om het imago van Zandvoort 
aan Zee als een vriendelijke en 
gastvrije plaats te versterken 
en gasten aan ons te binden!

Bent u geïnteresseerd en wilt 
u meer weten over deelname 
aan het welkomstteam, neem 
dan contact op met centrum-
managerzandvoort@hotmail.
com of Lana Lemmens via 
l.lemmens@vvvzandvoort.nl. 

enkele opmerkingen over het 
bijstellen van de Zandvoortse 
groenambitie. “Het toeris-
tisch product lijdt daaron-
der en wordt er minder van. 
Verder wordt er bezuinigd 
op bomen en wij vinden 
dat je daar een structurele 
achterstand op gaat lopen. 
Als die maatregel in de toe-
komst teruggedraaid gaat 
worden kost het vele jaren 
voordat het bomenbestand 
weer op orde is”, zei hij. Kees 
Mettes (CDA) kon zich echter 
helemaal in de nota vinden 
en gaf er zelfs een compli-
ment voor. Groenwethouder 
Sandbergen reageerde: “We 
hebben ervoor gekozen om 
voor het centrum voor kwa-
liteit te gaan, in de woon-
wijken zal het wat minder 
worden.”

De overdacht van de nieuwe 
brandweerkazerne aan de 
VRK zal altijd wel een punt 
blijven dat door menigeen 
niet begrepen zal worden. 
Toch hield portefeuille-
houder burgemeester Niek 
Meijer een pleidooi om het 
toch te doen, zei het onder 
bepaalde voorwaarden die 
voornamelijk van financieel-
technische aard zijn. Als de 
kazerne bijvoorbeeld vóór 
1 januari 2014 wordt over-
gedragen, kan Zandvoort 
aanspraak maken op een 
bedrag van € 650.000 uit 
het BTW-compensatiefonds, 
waardoor de schuldpositie 
van de gemeente kan verbe-
teren. Verder wordt er bedon-
gen dat Zandvoort niet meer 
dan circa € 220.000 op jaar-
basis betaald voor de huur 
van een gedeelte voor de 
Reddingsbrigade, de brand-
weer en de GGD.

Na een aantal woorden van 
dank aan het adres van Ruud 
Sandbergen, die de gemeen-
teraad gaat verlaten als bui-
tengewoon lid van D66 om 
binnenkort terug te keren als 
raadslid en fractievoorzitter 
van zijn partij, sloot Drommel 
om 22.10 uur de vergadering.

Het team dat in juli de pilot uitvoerde

Eetcafé ’t Sand
Onlangs is in de Kerkstraat eetcafé ’t Sand geopend. Het 
eetcafé is gelegen direct naast Giraudi en heeft een zeer 
prettige uitstraling. Eigenlijk, als je naar de uitstraling en 
de kaart kijkt, kan ’t Sand zich gemakkelijk met restau-
rants in de betere sector van Zandvoort meten en vind ik 
het meer dan de benaming ‘eetcafé’ doet vermoeden. Rus-
tige kleuren in het interieur en muziek op de achtergrond 
en een kaart die er wezen mag.

door Joop van Nes jr.

Opvallend misschien zijn 
de vele jeugdige gasten die 
eigenaar Faisel Rikkers mag 
ontvangen, of misschien ook 
weer niet. Hij is zelf nog jong 
en heeft zich altijd bewogen 
in de kringen van de voetbal-
lers waarmee hij met ple-

zier bij SV Zandvoort speelt. 
Daarbij komt dat hij afgelo-
pen jaren in meerdere zaken 
heeft gewerkt waar veel jong 
publiek komt. Tel daarbij op 
dat de prijzen zeer redelijk 
zijn en dit fenomeen is ver-
klaard.

Het interieur van ’t Sand kan 

op vele manieren gebruikt 
worden. Voor groepen wor-
den de tafels eenvoudig 
aan elkaar gezet en wil je 
alleen en romantisch met je 
vriendin of vriend een goede 
maaltijd gebruiken kan dat 
ook. Met mooi weer beschikt 
’t Sand over een groot terras 
waar het vanaf de lunchtijd 
tot laat in de avond goed toe-
ven is. ’t Sand heeft dan ook 
een lunchkaart met daarop 
een aantal aansprekende 
gerechten. Ook de dinerkaart 
mag er zijn. De chef is heel 
creatief met zijn gerechten 
en ook de opmaak van de bor-
den is een streling voor het 
oog. Ook kent ’t Sand dag-
schotels en een weekspecial 
die de creativiteit van de chef 
tonen.

’t Sand is gevestigd aan de 
Kerkstraat 5 in Zandvoort en 
is 7 dagen per week geopend 
voor lunch en diner. Voor re-
serveringen en meer infor-
matie kunt u bellen met 023-
7430378. ’t Sand is een bezoek 
meer dan waard.

Eetcafé ’t Sand in de Kerkstraat

Politiek verslag Raadsvergadering Informatie d.d. 20 augustus
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Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL
Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl

Nu eerste rijles gratis!!!
Telefoonnummer: 06-22960595

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen
- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar
- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Nu dagelijks inschrijven 
van maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 19.00 uur in Theater De Krocht

Danscentrum Rob Dolderman
Ballroom - Latin

Dansen Doen!

Grote Krocht 41 - Tel. 06 - 21 590 520 - Zandvoort

Groot openingsbal op 14 september, 
aanvang 20.00 uur
www.dansschoolrobdolderman.nl

Aanvang nieuwe cursussen 
vanaf donderdag 

19 september

ACTIE: 10 Tapas mix
U mag zelf 2 warme en 2 koude Tapas kiezen

1 glas Sangria van het huis 

U kunt ook genieten van onze uitgebreide Franse kaart en Spaanse Tapas

Boulevard P. Loot 19, Zandvoort - Invalide toegankelijk!

€ 18,50 P.P.

Grand café restaurant         Tapasbar

Mogelijkheden voor 
partijen, recepties en feesten 
U bent van harte welkom 
in ons grand café voor een 

gezellig drankje

Uw gastheer: 
Hanrie Dickers

Tijdig reserveren via 
info@flamingorestaurant.nl

of tel. 023-7370 522 
06-45064983

Openingstijden:
Dagelijks vanaf 16.00 uur
zondag vanaf 12.00 uur

(keuken open tot 01.00 uur)

Tevens zoeken 
wij leuke hulp voor 

in de keuken

Speciale aanbieding
MENU VAN DE MAAND

3 gangen menu + 1 glaasje wijn voor € 24,50

Voorgerechten

Jambon Melon 
of 

Vis soep
of

Avocados 
(gevuld met krab en garnalen) in fijne whisky saus

Hoofdgerechten

Steak Espagnol 
of 

Mixed grill op spies 
of 

Salmon provencale

(alle hoofdgerechten geserveerd met salade a la chef,

frites of gebakken aardappelen)

Desserts

Crêpe met vanille ijs en chocoladesaus
of

Verse seizoensfruit 
of 

Café met Licor 43

Krant niet 
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478 of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl
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Klassiek koperconcert van hoog niveau 

Foto expositie in Bodaan

‘Zij, in een oogopslag’

Het werd een vrolijk en muzikaal van hoog niveau con-
cert, afgelopen zondag in de Protestantse kerk. Dat kan 
met recht gezegd worden over het optreden van het uit 
de broers Johan en René Breetveld, Astrid Breetveld, Edgar 
Nijman en René Bos bestaande koperkwintet. 

Vorige week donderdag is er weer een nieuwe expositie in 
A.G. Bodaan in Bentveld geopend. Het gaat om een expo-
sitie van de fotografe Ada van Velzen. Een prachtige serie 
bijzondere foto’s hangt er nu in de wandelgangen van het 
woonzorgcentrum.

De expositie ‘Zij in een oogopslag’ in Coenraad Art Gal-
lery, is afgelopen zondag geopend. In de expositie laten de 
zussen Coenraad het werk van de internationaal bekende 
kunstenares Carolien de Brouwer (’64) zien. 

Onlangs behaalde het 
fanfareorkest, waarin zij 
eveneens spelen, bij het 
Wereldmuziekconcours in 
Kerkrade een eervolle vijfde 
plaats en Zandvoort heeft 
met dit kwintet al eerder 
kennis kunnen maken 
bij het openingsconcert 
voor het gerestaureerde 

Ada van Velzen vertelt graag 
over haar achtergrond en 
haar werk: “Vier jaar geleden 
kocht ik mijn eerste spiegel-
reflexcamera en daar is het 
mee begonnen. Na een foto-
grafiecursus raakte ik bevlo-
gen en wilde alles op de foto 
vastleggen. Het fotograferen 
heeft mij gebracht dat ik op 
een andere manier naar de 
natuur en mensen kijk.” 

In de expositie laat zij zeer 
verschillend werk zien. 
Macrofotografie, portretten 
die op haar reizen in Thailand 

Zij heeft zich min of meer 
gespecialiseerd in het por-
tretteren van dames met 
een vaak dromerige blik in 
de ogen. Maar niet alleen 
portretten zijn te bewon-
deren, ook vrouwenfiguren 
hangen in de galerie. Voor 
De Brouwer zijn mensen 
de belangrijkste inspira-

Knipscheerorgel.

De toon werd al direct ge-
zet met het nummer ‘Little 
Prelude’ van Frank Bolina, 
gevolgd door het feestelijke 
‘Concert in C’ van Antonio 
Vivaldi, de ‘Rode Priester’ 
die in 1678 in Venetië gebo-
ren werd. De volle, warme 

en Turkije zijn gemaakt maar 
ook foto’s van beren en wol-
ven, geschoten in een natuur-
park in Beieren. Ook de zee is 
boeiend en nooit hetzelfde 
voor haar. Van Velzen vindt 
het spannend en leuk om 
haar manier van kijken over 
te brengen met haar foto’s. Zij 
wil dat u van haar foto’s kunt 
genieten, want daar is deze 
expositie mede voor bedoeld. 
De expositie is te bekijken van 
maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 16.00 uur en 
op zaterdag en zondag van 
09.00 tot 13.00 uur.

tiebron en met name de 
laatste paar jaren zijn dat 
vrouwenfiguren met acryl 
op doek geworden. De ex-
positie in Coenraad Art 
Gallery is t/m 29 september 
in de Noorderstraat 1. iedere 
donderdag t/m zondag van 
14.00 tot 18.00 uur gratis te 
bezichtigen.

klanken van de trompet-
ten, cornetten, hoorn en 
tuba klonken eveneens 
virtuoos in een tweetal 
stukken uit één van de 
meest uitgevoerde opera’s 
ter wereld: ‘Carmen’ van de 
componist Georges Bizet. 
Van een heel ander karak-
ter was het verstilde, zeer 
bekende ‘Träumerei’ van 
Robert Schumann, dat door 
de koperinstrumenten een 
bijzonder effect meekreeg. 
Van de Engelsman Robert 
Binge, die als organist bij de 
stomme film optrad en la-
ter bij het befaamde orkest 
van Mantovani, speelden 
de musici ‘Cornet Carrillon’ 
en het ‘Perpetuum Mobile’ 
van Johann Strauss Jr. sloot 
met verve het deel voor de 
pauze af. Het was voor het 
helaas weer matig opgeko-
men publiek heel plezierig 
dat elk stuk vooraf voorzien 
werd van deskundig en in-
formatief commentaar. U 
hebt echt wat gemist als 
u er niet bij bent geweest.

Dat het Emergo Brass 
Quintet uit Castricum 
heel veel verschillende 

Het Emergo Brass Quintet in de kerk

Een golf, vastgelegd door Ada van Velzen

Carolien de Brouwer voor haar werk

muziekstijlen beheerst, 
bleek tijdens het tweede 
gedeelte. Met ‘Penny Lane’ 
van de Beatles werd een 
sprong in de tijd genomen, 
gevolgd door het aan-
stekelijke ‘Appelbloesem’ 
van de in Berlijn geboren 
Ludwig Siede. Ook het 
lekker in het gehoor lig-
gende ‘Brasilian Picnic’ van 
Walter Kalischnig en het 
prachtige ‘Autumn Leaves’ 
van Joseph Kosma zorgden 
voor veel genoegen bij het 
enthousiaste publiek. Vóór 
het slotnummer ‘Dark Eyes 
Boogie’ werd een medley 
ten gehore gebracht van 
de bekendste composities 
van de beroemde duizend-
poot Stevie Wonder. Een 
zeer grote variatie in het 
repertoire dus. Natuurlijk 
kwam het kwintet niet weg 
zonder toegift en dat werd 
in een speciale uitvoering 
de ‘Turkse Bazaar’ van W.A. 
Mozart. Al met al een heer-
lijke muzikale middag!

Het volgende concert is 
op 15 september 2013 met 
laureaten van het Prinses 
Christina Concours.

Dansen Doen!

Sporen uit het verleden
Raamhanger van de Spoorstraat

door Nel Kerkman

De een is van de dorpsom-
roeper die we al een keer 
hebben geplaatst maar de 
ander was mij vooralsnog 
onbekend. De afbeelding 
is een oud Zandvoorts 
doorkijkje van een straat 
genaamd: de Spoorstraat. 
Een van de vele straatna-

men die vervallen zijn. 

Bij naslag in het straatna-
menboek van Zandvoort 
staan maar liefst drie 
Spoorstraten vermeld! Bij 
nader inzien moet, aan de 
afbeelding te zien, het de 
straat zijn die voor 1904 

Soms zie je in je ooghoek een raamhanger die qua afbeelding uniek is. 
Dat gebeurde bij café Oomstee. Aan de voorkant van het café, dat sinds de 
overname kort geleden nu café Keur heet, hangen aan de straatkant twee 
raamhangers voor het raam. 

zo genoemd werd. 
De straat liep van 
de Baan bij het 
Dorpsplein naar 
het punt waar 
de Pakveldstraat en de 
Prinsenhofstraat samen-
komen. Aan de stijl te zien 
is de maker van het glas in 

lood raamhanger moge-
lijk Marc Valk, die destijds 
veel van deze raamhan-
gers maakte.

C U L T U U R



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Wist u al dat wij de 
nieuwe collectie Fair Trade

harembroeken binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

Ook lekker op uw BBQ vlees
PyRENEE PHEBuS

prachtig van geur en smaak
Nu 100 gram voor maar € 2,98kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hele maand augustus voor Pashouders
100 gram boeren achterham +

100 gram gebraden kipfilet
samen geen € 4,25 maar nu € 2,50

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Nu met Zandvoort Pas;
Beautea BeleviNg
(geZichtsBehaNdeliNg)

www.Praktijkixchel.Nl

wellNessPraktijk

10%
kortin

g

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

NAAST DE MOSSELPAN 
HEBBEN WE NU OOK
ZEEUWSE MOSSELEN OP Z’N SPAANS!!
Heerlijk licht pikant! En natuurlijk ook de normale menukaart!
Voor pashouders: gratis glas huiswijn bij de Zeeuwse mosselengerechten.



Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei Fris en FruitigFris en FruitigFris en Fruitig

WijnenWijnenWijnen

alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken goedkoper!!!goedkoper!!!goedkoper!!!
Sterke drankSterke drankSterke drank

Geniet, maar drink met mate.

zandvoort Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
haarlem Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 26 augustus 2013, zolang de voorraad strekt. 

WWW.dIrCKIII.nl

waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?

WijnenWijnenWijnenSterke drankSterke drankSterke drank

vergelIjKbare 
prIjs 12,79 

9.99

elders 6,39 

3.99

elders 0,69 

45

elders 14,99

 9.99

elders 17,99

 13.49

elders 3,89

 2.99
elders 10,19

 6.99elders 19,99

 13.99

elders 8,19

 5.99
vergelIjKbare 

prIjs 10,69

 8.95
vergelIjKbare 

prIjs 15,09

 11.49
elders 5,09

 3.49

Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei

elders 1,35

 75
elders 0,59

 39

elders 0,79

 39

elders 0,49 

37

elders 0,59

 33
elders 1,59

 99
elders 1,49

 69

4 flessen! 

3.99
elders 4,99

glen talloch 
whisky 

Hele liter

campo 
nuevo rosé
ook rood 

Spaanse 
topper!

martini 
royale 
bianco
ook prosecco, 
spumante of asti 
75 cl

quality 10 
london 
dry gin 
70 cl

fahnenbra
..
u 

bier 
Blik 50 cl

cola 
1,5 liter

warsteiner 
pilsener 
Krat 24 x 30 cl

Kans op twee 
VIP-tickets voor het 
KLM open golf toernooi!

cocktail 
staafjes 
8 stuks

Voor het ultieme 
zomergevoel. 
op=op!

kunststof bekers 
4 stuks

Onbreekbaar en 
vaatwasbestendig in 
verschillende kleuren 
op=op!

wicky sportdrink 
rood of oranje
33 cl 

Handig om mee te  
nemen! op=op!

fernandes 
frisdrank 
green punch of 
Cherry bouquet
Hele liter

liefmans fruitbier 
fruitesse
4 x 25 cl 

Nu met gratis Liefmans 
glas! op=op!

san 
pellegrino 
mineraal
water
ook acqua 
panna 
75 cl

krings sappen
sinaasappelsap, 
multivitamine of 
appelsap 
33 cl 

100% puur sap!
op=op!

smirnoff 
vodka 
Hele liter 

Nu met 
gratis 
Smirnoff glas!
op=op!

chardonnay 
laborie 
ook merlot 

Geweldige 
Zuid-Afrikaan!

casa del rio 
grande 
rood, wit of rosé 

Heerlijke wijnen 
voor bij de 
barbecue!

sunny bay 
rum 
bruin of wit 
Hele liter

hollandse 
graan 
jenever
de zeven 
granen 
Hele liter

muscadet
sèvre et maine 
sur lie 
 
Topwijn uit 
de Loire, heerlijk 
bij mosselen!
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                     Annelies Daalhuizen

kent dat je als leerkracht flexibel ingesteld moet zijn. “Het leuke 
daarvan is dat je overal komt. Soms werk ik op een Zandvoortse 
school en dan ontmoet ik oud leerlingen waarvan hun kinderen 
nu op die school zitten. Het fijne van een invaller is dat je geen 
verplichtingen hebt zoals onder andere rapportages maken.” 
Annelies is een trouwe werknemer, ze werkt al 41 jaar in het 
onderwijs. Eerst bij het oorspronkelijke Zandvoortse schoolbe-
stuur, wat later is overgegaan naar een Haarlems schoolbestuur. 
Over een jaar sluit ze definitief haar loopbaan als onderwijzeres 
af. Op mijn vraag of de kinderen in al die jaren veranderd zijn 
antwoordt ze: “Je merkt dat de huidige leerlingen meer de uit-
daging aangaan, er plusgroepen zijn en dat de leerlingen door 
de moderne media mondiger zijn dan vroeger. Ook moet je zelf 

via cursussen meegaan, anders ben je niet goed bezig.” 

Vrije tijd
Annelies is een doener en heeft in veel 

besturen gezeten zoals die van de 
Kerkenraad, Amnesty, Welzijnsberaad, 

de bibliotheek, O.S.S. en ledenraad 
E.M.M. Ze houdt niet van oeverloos 
vergaderen en is meer een type 
van ‘geen gezeur, afkappen de 
discussie’. Als ze straks de school-
deur dichttrekt zal ze zich beslist 
niet gaan vervelen of indutten. Ze 

heeft op de vrije academie kunst-
geschiedenis gevolgd en daardoor 

bezoekt ze veel musea. Ze houdt van 
reizen en heeft al veel landen bezocht. 

Ook lezen is een van haar vele bezigheden. 
Of ze haar werk zal gaan missen? “Ik heb altijd 

met veel plezier het werk gedaan maar ik zal qua ge-
zondheid het heerlijk vinden om te stoppen. Het is goed zo en 
ach, er komt vast wel wat op mijn pad!” 

Fijn om te horen, ik weet zeker dat het Annelies gaat lukken 
voor een goede invulling van haar vrije tijd. Nog een jaartje en 
dan nemen we afscheid van een aimabele leerkracht met pit. 
Het ga je goed Annelies, misschien tot ziens op een reünie van 
oud-leerlingen van de Beatrixschool.

Dorpsgenoten

door Nel Kerkman

Haar geboorteplaats is Santpoort Zuid, waar ze ook naar school 
ging. “Vroeger speelde ik met mijn vriendinnetjes al school-
tje dus was het aannemelijk dat het ook mijn beroepskeuze 
werd.” Na haar opleiding aan de kweekschool solliciteer-
de zij in 1972 als onderwijzeres op een basis-
school in Hillegom. In 1975 verhuisde zij van 
Haarlem naar Zandvoort omdat ze als 
onderwijzeres was aangesteld aan de 
Beatrixschool. De combinatie wer-
ken en wonen in Zandvoort heeft 
ze nooit als vervelend ervaren. “Ik 
heb er geen last van, je komt vaak 
leerlingen en ouders van toen te-
gen en dan is de herkenning des 
te leuker”, weet ze. Annelies heeft, 
zegt ze zelf, weinig geduld. Als ze 
boos wordt kan je haar al van verre 
horen. Eén keer heb ik het zelf mee-
gemaakt, toen ik als ouder zijnde niets  
vermoedend door de schoolgang liep en 
de deur met een harde knal gesloten werd. 
Juf Daalhuizen was boos en dat was duidelijk 
te merken. Verder is ze altijd wel in voor een geintje 
en is ze nooit te beroerd om aan te pakken. Zo heeft ze 25 jaar 
als enige leerkracht van de Beatrixschool meegedaan met het 
Sinterklaastoneel: “Ik begon als dienstmeisje en naarmate ik 
ouder werd, kreeg ik meer de bezadigde rollen zoals een barones. 
Ik heb het altijd geweldig gevonden om mee te spelen.”

Flexibel
Momenteel is ze vervangerspooler bij basisscholen, wat bete-

Annelies Daalhuizen
Onlangs stond er in deze krant een artikel over het sluiten 
van de Beatrixschool. Een van de vele leerkrachten die daar 
met veel plezier van 1975 tot en met 2003 heeft gewerkt 
is Annelies Daalhuizen. Nog steeds is zij werkzaam in het 
basisonderwijs maar over een poosje sluit ze ook deze pe-
riode af en gaat zij genieten van haar welverdiende rust. 

door Nel Kerkman

Weer

Temperatuur

Max 23 25 23 22

Min 13 14 16 15

Zon 80% 90% 60% 55%

Neerslag 35% 15% 60% 85%  

Wind ono. 3 ono. 3 z. 3 wzw. 3

Overwegend mooi 
tweede deel week

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Weinig regen overigens 
deze week want de zomer 
komt nog een keer goed aan 
zet in Zandvoort. Een vanaf 
de Azoren afkomstige uit-
loper van het gelijknamige 
hoog komt rond het midden 
van de week pal boven ons 
land aan en breidt zich later 
uit tot boven Scandinavië en 
de Balten. Die ontwikkeling 
pakt zonder meer gunstig 
uit voor de temperaturen. 

Vanaf woensdag zijn weer 
zomerse waarden moge-
lijk van rond 25 graden. 
Landelijk kan het best wel 
weer eens bijna 30 graden 
worden op de vrijdag bij-
voorbeeld. De zomer van 
2013 geeft dus nog niet op. 
Tot en met vrijdag is het 
strandweer vaak ook heel 
behoorlijk op Zandvoort 
met veelal aflandige wind.

Toch oogt het op middel-
lange termijn niet bepaald 
stabiel en in het weekend 
merken we daar al wat van 
in de vorm van een toene-
mende buienkans en ook 
wat lagere middagtempera-
turen. We zien een ontwik-
keling die we ook de afgelo-
pen twee jaar al tijdens de 
hoogzomer zagen, alleen nu 
hebben we het geluk dat dit 
stramien zich pas veel later 

in het zomerseizoen gaat 
aandienen. 

Tussen het Azorenhoog op 
de Oceaan en een colle-
gahoog boven Scandinavië, 
weet zich een lagedrukge-
bied precies bij Nederland 
op te houden vanaf za-
terdag. En een lagedruk-
gebied in de buurt geeft 
doorgaans geen puik weer. 
Toenemende buienkansen 
dus zoals gezegd later. 

De invloed van de zee gaat 
nu ook nadrukkelijk mee-
spelen in onze contreien. De 
veelal boven zee gevormde 
buienstraten kunnen ge-
makkelijk een aantal kilo-
meters landinwaarts gera-
ken. Overigens kan er ook op 
donderdag al een bui langs-
zij komen als gevolg van een 
mini-storing.

Een langdurige wisselval-
lige periode lijkt er trou-
wens niet in te zitten na het 
weekend, maar een grandi-
oze zomerfase evenmin. 
Dan blijft er dus over een 
tamelijk normaal weerbeeld 
voor eind augustus.

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl   

weerman Marc Putto 

De droogte in Nederland speelt nog steeds, maar een 
deel van de droogteperikelen is wel wat verlicht na de 
regens van het afgelopen weekend en maandag. De 
landbouwers zijn er beslist blij mee.

 Do. Vr. Za. Zo. 
Nieuw schooljaar: nieuwe JeugdSportPas 

In september gaat de JeugdSportPas in Zandvoort weer van start. De eerste activiteit is 
een speurtocht door Zandvoort en deze start op vrijdag 13 september. Kinderen van groep 
5 t/m 8 lopen een route van 4 km langs een aantal speelpleintjes in Zandvoort. Hier kun-
nen zij verschillende sportieve onderdelen doen. 

Natuurlijk zijn er ook dit 
schooljaar weer verschil-
lende sporten die in 4 ken-
nismakingslessen beoefend 
kunnen worden. Dit zijn 
basketbal, streetdance/hip-
hop, golf, surfen/suppen en 

powerkiten en onder voorbe-
houd tennis en zwemmen. 
Het schema van de diverse 
sporten staat op de web-
site van de JeugdSportPas, 
waar de kinderen ook kun-
nen worden geregistreerd en 

aangemeld voor de diverse 
activiteiten. Nog niet alle ac-
tiviteiten zijn rond en dus op 
de site te vinden. Hou daarom 
de site de komende tijd goed 
in de gaten. Surf naar www.
sportserviceheemstedezand-

voort.nl, klik op de banner 
JeugdSportpas en geef je op 
voor de speurtocht en de ove-
rige sportactiviteiten! 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Te huur: 7 pers. chalet 

op het eiland van Maurik. 
(Betuwe) 

All in prijs al vanaf € 495 p.wk. 
Voor info: marcelhorneman @

gmail.com
.........................................................

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, 
maar omlaag met de prijs!

Basisbeh. sch.maken 
+ nagels knippen 
+ eelt verwijderen 

+ evt. likdoorns weghalen 
+ creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info: 5734944 of 

06-50203097
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door 

zorgverzekering) 
.........................................................

Nieuwe 
Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 

Haarlem, 
tel. 023-5476101

 www.sunergy.info
.........................................................

Hoveniersbedrijf 
Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie 
straatwerk. 

023-5353591 of 
06-22209568

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl 

Voor een pedicure 
behande ling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hot-stone 
massage en / of Reiki 

behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Pippeloentje en Pluk 
op avontuur in de 

Waterleidingduinen! 
Dat is één van de vele 

activiteiten van 
'SKiP-Natuurlijk'. 

De peuters ervaren,
 leren en genieten! 

Meer weten? 
Bezoek onze website: 

www.pippeloentje-pluk.nl, 
of volg ons op Facebook.

.........................................................
Garagebox te huur
Tjerk Hiddesstraat

€ 105 p/m
5714825 – 5714170

.........................................................
Te koop gevraagd: 

in goede staat 
verkerende rolstoel. 

Tel. 06-27389080

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
10-17 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

06-53693409
.........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 
of 0653231754

.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Gezocht: 
een oude 

Berkel snijmachine 
met handwiel. 

Roest is geen bezwaar. 
Prijs notk. 

Tel. 0544-352476
.........................................................

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15,- 
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.

schroten 13x90 mm 
€ 2.60/m.

lengtes van 2.10 tot 5.40 m. 
andere artikelen 

op bestelling
geopend za 12.00-17.00 u en

op afspraak, 
ook ’s avonds. 

uitsluitend á contant, 
geen pin

AANBIEDING:
25% KORTING op

 vuren 18x69 mm t/m 
31 augustus a.s.

van € 0.98 voor € 0.74/m.
Joost van Diepen 
tel. 06-29091069

TK: Burburry
rubber laarzen mt.39, 
van € 109 voor € 39. 

Zonnebril ‘True Religion’ 
vliegeniersmodel, 

van € 239 voor € 69. 
Italian Design zw. 

leren damestas € 99. 
Tel. 06-27241499

.........................................................
Volleybal in Zandvoort

Sporting OSS zoekt 
versterking voor het 
herenteam 3e klasse. 

Info: 06-55321807. 
Thuiswedstrijden 
in Korver Sporthal.

.........................................................
Soulreading en healing

bij betrouwbaar medium
Vanaf € 15,- 

06-46584958
.........................................................

Rijles v.a. 29,50/les
Scherpe aanbiedingen 

bij Rijschool Xenio. 
Geen wachtlijst en 

altijd vaste instructeur. 
Bel 06-53336711 

of kijk op 
www.rijschoolxenio.nl

Bakker Elektrotechniek
Wij adviseren u graag bij uw project. 

Nieuwe elektrische installatie in woning. 
Uitbreiding, reparatie en/of vervanging van elektrische 
installatie in woning. Vervanging of uitbreidingen aan 
groepenkast. Storingen en keuringen van installaties.

Inbraak alarmsystemen vanaf € 995 
incl. montage en BTW (zonder hak of breekwerk)

Woningautomatisering voor veiligheid en 
comfort van basis tot zeer uitgebreid.
Tel: 023-5718385     mob. 06-53439790 

Collecteer ook 
in de derde week 
van september.

Kunt u een 
paar uurtjes 
missen?

Meld u aan op nierstichting.nl 
of bel 035 697 8050
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Wijsheid bestaat 

uit het voorzien 

van gevolgen. 
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Tegeltje

Tijdens mijn sessie ‘mensen kijken’ zie ik ineens een nieuw 
fenomeen over straat gaan. Het is de burgerlijkheid ten top 
en met plaatsvervangende schaamte voor mijn volk kijk ik 
ernaar en verbaas ik me erover.

Ik heb het over het hoofd van het modelgezin. Er zijn blijk-
baar hordes mensen die hun geluk niet op kunnen door 
op pensioenleeftijd fietsen te kopen. Hij het herenmodel 
en zij het damesmodel met als grote voorwaarde dat het 
wel hetzelfde type fiets is. Vervolgens gaan ze naar een 
campingwinkel om daar een passend outfitje uit te kiezen. 
Uniseks wel te verstaan want anders vallen ze uit de toon. 
Als het daarbij zou blijven dan heb ik er niks op aan te mer-
ken, want er lopen en rijden wel gekkere kostgangers rond, 
maar dan komt het meest opzienbarende moment van het 
koppeltje gluren. Ze gaan de weg op met een gezicht van 
dat ze trots zijn, dat ze het al veertig jaar met elkaar uithou-
den en opa is duidelijk gewend aan het verkeer per fiets.

Mijn conclusie is dan altijd dat hij elke dag op de fiets naar 
zijn werk of station is gegaan met zijn koffertje onder de 
snelbinders. Zij daarentegen heeft altijd de bleek gehaald 
met de auto en is duidelijk niet gewend om zich in het 
verkeer te begeven. En daar begint het summum van de 
liefde. Hij fietst fanatiek en zoeft tussen al het verkeer soe-
pel door. Na verloop van tijd kijkt hij toch maar achterom 
en ziet op twintig meter van zich vandaan zijn wederhelft 
haar grootste angsten overwinnen om überhaupt een ro-
tonde op te komen. En wat doet manlief? Die blijft met 
een chagrijnige kop daar staan, zuchtend wachten op oma.

Gelukkig kunnen ze tijdens kerst weer 
hun toneelspel opvoeren en doen alsof 
ze nog steeds intens gelukkig zijn met 
elkaar na veertig jaar. Dit is wel het 
summum van liefde. Toch?

Summum van liefde

Uitgesproken!
Rozanne Snabilie & Nathalie Rotteveel hebben samen 
al ruim 6 jaar een eigen designbureau: Reddish design. 
Ze zijn begonnen als trendbureau en daarna zijn ze ver-
der gaan borduren op Styling, Vormgeving en Illustratie. 
Vorig jaar is een start gemaakt met het ontwerpen van 
mooie karakteristieke ansichtkaarten en A4 prints en on-
langs hebben ze hun 2e collectie op de markt gebracht. 

door Ramona Jonkhout

De collectie kaarten en A4 prints bestaat uit twee verschil-
lende series, namelijk ‘Lovely things to say’ en ‘Greeting 
Creatures’! Beide series bevatten opnieuw de onderschei-
dende stijl van Reddish Design die fris, illustratief, verha-
lend en verfijnd van kleur is. “Bij ons is kleur erg belangrijk”, 
zegt Nathalie.

Het uitgangspunt voor de ‘Greeting Creatures’ serie was 
“geniet van de kleine dingen in het leven”. De ‘Greeting 
Creatures’ zijn vrolijke decoratieve karakters als dieren, 
planten en vruchten die een grappige groet overbrengen. 
“Deze lijn is echt ontworpen om contact te maken met 
iemand”, gaat Nathalie verder. En soms zegt een kaart 
meer dan duizend woorden, wat het uitgangspunt is voor 
de serie ‘Lovely things to say’. De fijne pentekeningen van 
grizzly beren en Franse meisjes in fraaie kleurcombinaties 
brengen een lieve boodschap aan vrienden, familie of ge-
liefden. “Maar zonder er een zware lading aan te geven”, 
aldus Nathalie. 

Deze dames denken ook aan onze moeder Aarde. De kaar-
ten en de A4 prints zijn namelijk ook milieuvriendelijk. De 
postkaarten zijn geprint op bio katoen papier en worden 
los verkocht of in een serie van vijf. Bovendien worden ze 

geleverd in een mooi pakketje, dat al een cadeautje op 
zich is! De A4 prints zijn geprint op Munken papier van 
Arctic Paper. Dit papier word ecologisch geproduceerd in 
de natuurgebieden van Zweden, waar met zorg voor water 
en milieu duurzame papiersoorten worden geproduceerd. 
Ook in de kledingbranche zijn ze niet geheel onbekend. 
Voor onder andere de kinderkledingmerken ‘Noppies’ en 
‘Room seven’ maken ze speelse en liefelijke prints. 

Rozanne en Nathalie halen veel inspiratie uit hun reizen, 
kunst en mode uit hun directe omgeving en de natuur. 
Roos is meer van de graphics en Nathalie is meer van de 
illustraties. En samen zijn ze ‘Partners in Crime’, maar ook 
goede vriendinnen. Op dit moment zijn ze bezig met een 
nieuwe lijn. Ze gaan hun collectie uitbreiden met tassen, 
notitieboekjes en agenda’s. Nou, ik kan niet wachten want 
ik ben nu al fan!

De collectie wordt verkocht in verschillende winkels en/of 
via hun eigen website www.reddishdesign.com. 

Wij zijn Reddish Design!

Kijk nou eens!
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Toeristen en dorpsgenoten, 
ze weten ons strand lekker te vinden en goed te benutten. 

Interview

Reddish Design

(Haroun Tazieff) 
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   5 26       9 3

 5         8 21\4    

 6     23 12\14        

   24           30 

   13       12\14      

   14     15\20        

   7 10\24           12

 25           16    

 7           7  

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  AH   FD     KFB  
    x   =    
  x   +      +  
  FE   AD      DJ  
    -   =    
             
  KDE   KF     KGF  
    +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

   5 26         9 3

 5 4 1     8 21\4 3 1

 6 1 5 23 12\14 5 1 6 2

   24 8 7 4 3 2 30  

   13 3 2 8 12\14 6 8  

   14 9 5 15\20 8 3 9  

   7 10\24 3 6 4 9 2 12

 25 2 8 6 9   16 7 9

 7 5 2       7 4 3

 13 x 42 = 546

 x   +   +          
 40 - 12 = 28
         
 =   =   =
 520 + 54 = 574

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

Dier van de Week
Oskar is een hele knappe zwarte kater die wel van een knuffel houdt. Hij is 
een gezellige kletsmajoor die graag bij je in de buurt is. Bovendien is hij erg 
actief en houdt hij ontzettend van klimmen en rennen; een huis met een tuin 
is voor hem dan ook een vereiste. Hij kan het prima vinden met soortgenootjes. 
Ook met kinderen kan Oskar het goed vinden. Kortom een geweldige kater die 
op zoek is naar dito familie. Bent u dat? 

Kom dan snel eens langs om kennis met hem te maken. Hij wacht al op u. 
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuisken-
nemerland.nl.

THEO  &  SANDRA KEUR●ZEESTRAAT 62●ZANDVOORT●023 5738727●WWW.CAFEKEUR.NL

● CAFE KEUR IS ALLE DAGEN OPEN VAN DRIE TOT DRIE ●

Café Oomstee
heet vanaf nu Café Keur.

Een nieuwe naam, een nieuw logo maar eenzelfde gezellige sfeer die je gewend was.
Wij heten je van harte welkom in ons café aan de Zeestraat. Ook wij zullen vele extra

activiteiten organiseren en ja, ook Jazz (hoewel bescheiden) en andere muzikale avonden. 
Inschrijven voor de competitie biljartteams voor het komende seizoen kan nog, evenals de 

nieuw te formeren Dart teams, ook voor een competitie. Info aan de bar.
  Tot gauw, Theo & Sandra.
         Wij zijn zeven dagen van de week open van
                    drie tot drie. N.B. de website is de komende
                  week nog bereikbaar onder www.oomstee.nl

KookreceptKookrecept

Bereiding kippenvleugels:
Verwarm de oven voor op 185° C. Meng een paar druppels Tabasco met de knof-
lookpoeder en de gember en marineer de kippenvleugels met het mengsel. Laat de 
gemarineerde kippenvleugels circa 15 minuten rusten. Leg ze op een rooster en bak 
ze in ca. 40 tot 50 minuten gaar in de oven.

Bereiding salsa: 
Snijd de rode uien in halve ringen. Maak de knoflook schoon en hak deze fijn. Ontvel 
de tomaten, verwijder de zaadjes en snijd het vruchtvlees in blokjes. Doe een scheutje 
olijfolie in de pan en fruit de uitjes en knoflook aan. Voeg de tomatenpuree toe en 
blus af met tomatensap en laat het nog even op het vuur staan om in te dikken. Voeg 
de tomaatblokjes toe en breng op smaak met zout en Tabasco. Serveer de salsa bij 
de kipvleugeltjes.

Benodigdheden:

Krokante kippenvleugels met een pittige salsa
Snack voor circa 4 personen

De weersverwachtingen liegen er niet om: tot en met het weekend
is het mooi weer met hoge temperaturen. Dus… lekker buiten 

genieten van al het goede der aarde en niets werkt verkoelender dan 
een pittige maaltijd of snack. Geniet van onderstaand gerecht!

20 kippenvleugels,
knoflookpoeder,
Tabasco,
zout en peper,

2 rode uien,
2 tenen knoflook,
1 eetlepel tomaten  

puree,

2 tomaten,
2 dl tomatensap,
20 g geraspte 

verse gember.
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(advertorial)

Dansstudio SkillzReis naar het paradijs
Sinds kort is Zandvoort een dansstudio rijker: Skillz, dat on-

der leiding van eigenaresse Vanessa Boden (32) en samen 

met een leuk team zorgt voor goede en gezellige dans-

lessen. Skillz staat voor fris, jong, hip en modern: gezellig 

maar wel professioneel. Vanessa is in 2007 afgestuurd als 

dansdocente in Haarlem en heeft daarnaast veel work-

shops gevolgd in Nederland, Londen en New york. Ervaring 

heeft zij genoeg want Zandvoort is haar derde vestiging; 

zij heeft ook studio’s in Amstelveen en Heemstede.

Het is nooit makkelijk om de perfecte vakantie te kiezen. 

Zeker wanneer je als 'single' door het leven gaat, ben je af-

hankelijk van de vakantieplannen van vrienden en familie 

om daar eventueel bij aan te sluiten en zodoende je zomer 

toch in een zonnig oord te kunnen doorbrengen. Nou, dat 

vind ik dus niet. Ik ga gewoon alleen!

Welke stijlen komen bij 
haar aan bod? Modern, 
dance mix, jazz, hiphop, 
streetdance, tappen, boys 
only en kidsdance; een 
ruime keuze dus voor elke 
leeftijd vanaf 3 jaar. Het uit-
gebreide lesprogramma, de 
tijdstippen en de leeftijden 
staan duidelijk vermeld op 
haar website www.dans-
studioskillz.nl. Voor de al-
lerkleinsten is kidsdance 
de ideale start: zij krijgen 

door Ilja Noltee

Velen zien singlereizen als 
een laatste poging om de 
liefde te vinden. Uiteraard 
zullen er een aantal gei-
tenwollensokkenliefheb-
bers zijn die om deze reden 
kiezen voor een singlereis. 
Echter vinden de meesten 
het gewoon leuk om sa-
men met anderen te reizen 
en ervaringen te delen. Net 
als ik. Deze keer gaat mijn 
reis naar Indonesië, waar ik 
met de groep 2 weken reis 
op Bali, Lombok en de Gili-
eilanden. Hierna vervolg ik 
mijn reis nog een weekje 
alleen op zowel Bali als op 
Nusa Lembongan. 

Zelf vlieg ik een dag voor 
de groep uit naar Bali, de 
vliegreis met de KLM duurt 
zo'n 17 uur. Een hele onder-
neming, maar wanneer 
ik arriveer op Denpasar 
Airport ben ik dit al gauw 
vergeten. De warme bui-

Het reisverslag van Ilja Noltee wordt in 3 delen gepubliceerd. Volgende week deel 2.

alle stijlen mee met als 
uitgangspunt een goede 
klassieke basis. Vanessa: 
“Bij Skillz ligt de nadruk op 
dans, de kwaliteit ervan en 
niet de kwantiteit! Dansen 
hoeft niet duur te zijn, van-
af € 25 per maand voor een 
les van 1 uur per week, het 
gaat bij ons vooral om de 
passie voor de dans. Aan 
het einde van ieder seizoen 
sluiten we af met een gro-
te theatershow! Ik ga mij 

tenlucht slaat als een de-
ken om me heen. Gelukkig 
word ik snel naar mijn 
verblijf gebracht in Sanur, 
waar ik een klein bunga-
lowtje heb gereserveerd 
bij Sukun Bali Cottages. Op 
mijn kussen liggen kleine 
bloemetjes uit de tuin, 
de badkamer is gemaakt 
uit natuursteen en ik heb 
een hele grote regendou-
che! Mijn vakantie kan nu 
al niet meer stuk. Na een 
heerlijke dag in het zon-

ook in Zandvoort richten 
op het creëren van wed-
strijdteams, die door het 
hele land gaan optreden.” 

Een andere leuke mogelijk-
heid die Skillz biedt is het 
organiseren van dansver-
jaardagsfeestjes. De kinde-
ren krijgen een leuke dans 
aangeleerd, die zij samen 
gaan oefenen en als zij 
klaar zijn gaan zij optreden 
voor alle ouders! Het kan 
in de dansstudio maar ook 
bij iemand thuis. De dans 
wordt op maat gemaakt 
en het liedje mag de jarige 
zelf kiezen. Het feest duurt 
ongeveer 2 uur en kost € 10 
p.p. met een minimum van 
8 personen.

Vanessa Boden hoopt met 
haar dansstudio, die nu 
nog in Pluspunt is geves-
tigd, in de toekomst een 
eigen pand te betrekken en 
dat mede om te toveren tot 
een gezellig onderkomen.

Dansstudio Skillz, Fle-
ming  straat 55, 2041 VW 
Zand voort. Telefoon: 06-
30313980. Naast boven-
genoemde website ook 
bereikbaar via Twitter 
(Studio Skillz) en Facebook 
(Dans studio-Skillz).

netje en het proeven van 
de beroemde Indonesische 
sateetjes ga ik als een ge-
lukkig mens naar bed. De 
volgende morgen stel ik 
mij op als welkomstcomité 
voor de groep...

Vrijwel direct leg ik contact 
met Pauline uit Den Bosch, 
Emma uit Genemuiden, 
god mag weten waar dat 
ligt…, en Peter uit Lelystad. 
Het belooft een gezellige 
boel te worden! Na een 
aantal dagen strand rei-
zen we door naar Ubud, in 
het binnenland van Bali. 
Onderweg rijden we met 
de bus langs prachtige 
rijstvelden. In Ubud wordt 
onze conditie op de proef 
gesteld en maken we een 
mountainbiketour door 
de sawa's en stoppen we 
bij een schooltje waar de 
kindjes al lachend naar 
ons toe rennen. Deze pit-
tige tocht zorgt ervoor dat 
we wel weer toe zijn aan 
een paar dagen niks, we 
verplaatsen ons dan ook 
naar Lovina, waar we heer-
lijk een aantal dagen kun-
nen chillen op z'n Balinees, 
maar daarover volgende 
keer meer… 

Vanessa Boden

Ilja Noltee tijdens haar reis in Bali

Een groep kinderen die zij tegenkwam in Ubud

Volg ons nu ook op facebook!
 

http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DORSMAN.NL OF 023-5714534

reisverslag

RIBW-jongeren krijgen golfsurfclinic
12 jongeren die begeleid wonen bij het RIBW aan de Sein-

postweg krijgen komende maandag een golfsurfclinic bij 

watersportcentrum The Spot. De leiding wil ze hiermee be-

lonen voor een zomer hard werken.

Tussen 15.00 en 17.00 uur 
krijgen ze onderricht in het 
golfsurfen. “Dit doen wij om 
ze te belonen, maar natuur-
lijk ook om beweging en ge-
zond sporten te motiveren, 
begeleiden en stimuleren. 
The Spot biedt het aan voor 
een zeer lage prijs, zodat de 
jongeren het zelf kunnen 
betalen. Normaal kost een 
clinic € 37,50 maar onze 
jongeren krijgen het aange-

boden voor slechts € 5 per 
persoon!”, zegt begeleider 
Sander Meijer, die daarmee 
bijzonder verguld is.

RIBW staat voor begeleid 
wonen voor jongeren van 16 
tot en met 23 jaar met een 
psychiatrische achtergrond. 
Ze leren daar zo zelfstandig 
mogelijk te worden. Naast de 
beperkingen hebben ze ook 
veel mogelijkheden, waar-

van geprobeerd wordt die 
te versterken. “We motiveren 
de jongeren zoveel mogelijk 
buiten de deur te doen, zo 
ook dit. De woonvorm zit pal 
aan het strand en meerdere 
jongeren hebben interesse 
in surfen of kitesurfen”, weet 
Meijer.

Om de ervaring zo positief 
mogelijk te maken heeft The 
Spot aangeraden om niet 
te gaan kiten maar het bij 
golfsurfen te houden, want 
volgens de kenners boek je 
daar sneller resultaat mee. 
Een prachtig gebaar van The 
Spot!
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Als volgend weekend de raceauto’s voor de tweede 

keer een parade door Zandvoort maken ter gelegen-

heid van de Historische Grand Prix, zal vooral het cen-

trum weer op zijn kop staan. Duizenden mensen zullen 

langs de route staan en niet alleen racefans. Mensen 

Historische Grand Prix zal Zandvoort weer op zijn kop zetten
&Heden  Verleden

die de ‘echte’ Grand Prix van Zandvoort (de Grote Prijs 

van Nederland) zich nog voor de geest kunnen halen, 

en dan vooral de gemoedelijk sfeer in het centrum, zul-

len zeker ook een blik willen werpen op deze schitte-

rend gepreserveerde ‘oude knarren’. 

Zandvoort en dan natuurlijk 
vooral het circuit, was tot en 
met 1985 in de hele wereld 
bekend vanwege de Grand 
Prix van Nederland. Ik heb 
in het begin van de jaren 
’70 een jaar in Zuid Afrika 
gewoond, grof weg 10.000 
kilometer hier vandaan, en 
als ik dan vertelde dat ik uit 
Zandvoort kwam dan zag je 
de mensen met een brede 
glimlach zeggen: “Oh, van de 
Grand Prix.” Dit om aan te 
tonen dat Zandvoort toen-
tertijd wereldwijd bekend 
was vanwege de Grand Prix.

Eerste Grand Prix 

De eerste echte Grand Prix 
van Nederland werd ver-
reden in 1950 en heette 
toen nog de Grote Prijs van 
Zandvoort (ook wel 'Grote 
Prijs van Nederland'). Deze 
Grand Prix was een wed-
strijd uit de Formule 1 die 
tussen 1952 en 1985 werd 
gereden op het Circuit van 
Zandvoort, dat later omge-
doopt werd tot Circuit Park 
Zandvoort. Al in de jaren '30 
werden er in Zandvoort stra-
tenracewedstrijden gehou-
den, maar pas na de Duitse 

invasie in Nederland kreeg 
het autoracen een impuls.

Bouw
De Zandvoortse burge-
meester Van Alphen, die de 
eerste twee jaar van de be-
zetting nog burgemeester 
was, deed een poging om 
vrijstelling voor dwangar-
beid te krijgen voor de be-
volking van Zandvoort door 
een deal te maken met de 
Duitse bezetter. De Duitsers 
mochten een brede, rechte 
weg dwars door Zandvoort 
aanleggen die na de oorlog 
als paradeweg kon dienen. 
Voor de weg werd het puin 

dat overbleef van het ‘rui-
men’ van een brede kust-
strook gebruikt. Later werd 
deze weg samen met en-
kele andere wegen door de 
Duitse bezetters gebruikt 
om de kustverdedigings-
werken te bereiken.

Prince Bira
Na de oorlog werden en-
kele van deze wegen ver-
breed en samengevoegd. 
Met advies van Sammy 
Davis, winnaar van de 24 
uur van Le Mans uit 1927, 

werd een racecircuit ont-
wikkeld. De eerste race vond 
plaats in 1948, toen nog on-
der de naam Grand Prix van 
Zandvoort. De race werd ge-
wonnen door de Thaïse prins 
Bira in een oude Maserati. 
Tweede en derde werden de 
Britse coureurs Tony Rolt en 
Reg Parnell. In het volgende 
jaar werd de wedstrijd ge-
reden volgens de regels van 
de Formule 1. Deze wedstrijd 
werd gewonnen door Luigi 
Villoresi in een Alfa Romeo. 
Vanaf 1950 heette de Grand 
Prix officieel de Grand Prix 
van Nederland (Dutch 
Grand Prix). Maar het zou 
nog tot 1952 duren voordat 
de Grand Prix van Nederland 
tot halverwege de jaren '80 
vrijwel jaarlijks deel zou 
uitmaken van het offici-
ele Wereldkampioenschap 
Formule 1.

Vaardigheden
De Grand Prix van Nederland 
stond bekend als een wed-
strijd waarin een beroep werd 
gedaan op de vaardigheden 
van de coureurs. Met name 
de Tarzanbocht aan het einde 
van het rechte stuk bood een 
goede mogelijkheid voor in-
haalmanoeuvres. Een bekend 
beeld uit de Grand Prix van 
Nederland vormen de ron-
den die Gilles Villeneuve 
op drie wielen reed in 1979. 
Verder stond de Grand Prix 
van Nederland bekend om de 
aanhoudende protesten van 
milieubewegingen. Mede 
daardoor werd de Grand 

Prix van Zandvoort na 1985 
niet meer opgenomen in 
het Wereldkampioenschap 
Formule 1.

Nederlandse deelnamen
Historisch gezien was de 
Grand Prix van Nederland het 
moment dat Nederlanders 
een kansje konden wagen in 
de Formule 1. In de eerste of-
ficiële GP in 1952 deden twee 
Nederlanders mee: Dries van 
der Lof en Jan Flinterman. 
In de jaren '60 waren het 
Carel Godin de Beaufort en 
(eenmalig) Ben Pon die in de 
Grand Prix reden. Godin de 
Beaufort was trouwens een 
vaste deelnemer aan het 
kampioenschap. In de jaren 
zeventig reden ook Gijs van 
Lennep, Roelof Wunderink, 
Jan Lammers, Boy Haye en 
Michael Bleekemolen de 
Zandvoortse Grand Prix.

Hoogte- en 
dieptepunten
Het circuit van Zandvoort 
heeft met de Grand Prix 
hoogte- en dieptepunten 
gekend. Twee coureurs uit de 
Formule 1 hebben het leven 
gelaten op het Zandvoortse 

duinencircuit: op 7 juni 1970 
kwam de Engelsman Pierce 
Courage in zijn De Tomaso tij-
dens de race om het leven en 
op 29 juli 1973 liet zijn land-
genoot Roger Williamson, 
eveneens tijdens de race, 
het leven in zijn March. Ter 
nagedachtenis aan de beide 
coureurs wordt er een her-
denkingsbeeld op Circuit 
Park Zandvoort onthuld. Aan 
de andere kant hebben veel 

wereldberoemde rijders 
in Zandvoort op de hoog-
ste treden van het schavot 
gestaan. Namen als Price 
Bira, Alberto Ascari, Juan 
Manuel Fangio, Stirling 
Moss, Jack Brabham, 
Graham Hill, Jim Clark (4 
keer totaal), Jackie Steward, 
Niki Lauda, Nelson Piquet 
en Alain Prost spreken 
natuurlijk tot de verbeel-
ding. De allerlaatste Grand 
Prix van Nederland op het 
Circuit van Zandvoort werd 
gewonnen door Lauda, met 
Prost als de nummer twee 
en Ayrton Senna kwam als 
derde over de finish. Helaas 
heeft Zandvoort het dus al 
28 jaar zonder ‘echte’ Grand 
Prix moeten doen. Laten we 
dan maar de herinnering in 
beeld houden.

door Joop van Nes jr.
foto's: Rob Peteren

De allereerste winnaar van de Grote Prijs van Zandvoort in 1948, 
Prince Bira

Roger Williamson komt om tijdens de race in 1973

Niki Lauda die de laatste GP heeft gewonnen in 1985
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Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitge-
breide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar 
beroep bij de rechtbank worden ingediend.
Degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen het con-
cept-besluit  kunnen gedurende een termijn van zes weken 
na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen. 
De datum van bekend¬making is de verzenddatum van de 
vergunning. 
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.

Gehandicaptenparkeren 
Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen:
Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden 
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en 
Wethouders van Zandvoort besloten tot:
- het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats aan het De Favaugeplein t.h.v. nr. 21.
- het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats aan de LÁmistraat t.h.v. nr. 13

Ter inzage legging van 23 augustus t/m 3 oktober 2013.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zienswijzen 
worden ingebracht. Zij moeten worden gericht en worden 
verzonden aan het college van Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Zandvoort. Voor mondelinge zienswijzen 
kunt u een afspraak maken met de werkeenheid Omgevings-
vergunningen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteinde-
lijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze 
is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belang-
hebbende is.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Hogeweg 37, plaatsen zonwering, verzonden 13 augustus 
2013, 2013-VV-060.
- Van Galenstraat 292-340, reparatie muur bij garages, verzon-
den 14 augustus 2013, 2013-VV-072

Geweigerde omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Bentveld:
- Duindoornlaan 3, plaatsen nieuwe garage, verzonden 16 
augustus 2013, 2013-VV-073.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Grote Krocht 30, aanpassen voorgevel en het wijzigen van 
handelsreclame, verzonden 14 augustus 2013, 2013-VV-090

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Gemeentelijke publicatie week 34 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 33 en 
de verdere in week 33 door het college genomen besluiten 
zijn in week 34 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 augustus 2013. 
Zij houdt dan achter elkaar twee vergaderingen, Debat en 
Besluitvorming.

De onderwerpen van beide vergaderingen:  
Benoeming leden adviescommissie raad
Huisvesting De School in De Golf
Bijstellen van de groenambities
Actieplan geluid 2013 – 2018
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Bereikbaarheidsvisie
Overdracht nieuwe brandweerkazerne
Overdracht voormalig onderkomen Zandvoortse Reddings-
brigade
Financiën Entree Zandvoort
Metropoolboulevard

Bij besluitvorming bovendien:
Benoeming buitengewoon raadslid
Lijst ingekomen post 6 juni – 7 augustus 2013
Verslagen van de vergaderingen van 25 en 26 juni 2013

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De vergadering Gemeenteraad - Debat begint om 20.00 uur 
en 10 minuten na afloop daarvan begint de vergadering van 
Gemeenteraad – Besluitvorming. 

De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wij-
zigen. U vindt de meest recente agenda’s en alle infor-
matie op de website van de gemeente; klik hiervoor op 
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

Commissie voor welstand en monumenten
De eerstkomende vergadering van de Commissie voor wel-
stand en monumenten vindt plaats op 29 augustus 2013 in 
het raadhuis. Voor vragen over de aanvangstijd kan contact 
opgenomen worden met afdeling Ontwikkeling & Beheer, 
werkeenheid Omgevingsvergunningen. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

- Haarlemmerstraat 37, plaatsen van een aanbouw achterzijde 
woning (Rijksmonument), 2013-VV-011. 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m don-
derdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiter-
aard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak 
maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Op 30, 31 augustus en 1 september zal op Circuit Park Zandvoort het evenement

‘Historic Grand Prix’ plaatsvinden.

Ingevolge de door de Provincie Noord-Holland d.d. 4 februari 2011 
afgegeven definitieve beschikking WM, informeren wij u hierbij dat wij 
voor bovenstaand evenement zogenoemde uBO-dagen zullen gebruiken.

Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit 
hoorbaar zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen.

Met vriendelijke groet,

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

Mededeling aan 
alle inwoners 
van Zandvoort 
en omgeving

Uitdagende race door straffe wind Wendy Moore en Katinka Rückert naar NK
Plaatsgenoot en bekende violist Louis Schuurman heeft tij-
dens de Eneco Luchterduinenrace van afgelopen zaterdag 
samen met zijn kleinzoon Jesse beslag gelegd op de eerste 
plaats in de TR>180 klasse. De zeilrace is onderdeel van de 
Tweedaagse van Zandvoort, een zeilevenement dat jaar-
lijks door Watersportvereniging Zandvoort (WVZ) wordt 
georganiseerd.

Afgelopen zaterdag was in het Hoofddorpse Bos de finale 
van het Noord Hollands Kampioenschap M1 dressuur. Alle 
deelnemers die zich via de voorronden hadden geplaatst, 
streden hier vooral om de fel begeerde startkaart voor de 
Hippiade Nederlands Kampioenschap M1, die 31 augustus 
aanstaande wordt gehouden in Ermelo, het mekka van de 
paardensport van ons land. 

De race, die is ontstaan uit 
het oude Rondje Remeiland, 
bleek de enige race van het 
weekend te zijn. De wedstrij-
den voor de zondag, normaal 
gesproken met een aantal 
mooie races voor de kust van 
Zandvoort, werden wegens 

De 14-jarige Wendy, die nor-
maal echt een koele kikker 
is, maakte gelijk bij aanvang 
een klein foutje: haar pony 
Joey stond niet geheel stil bij 
het groeten van de jury, en 
dat geeft gelijk wat punten-
aftrek. Wendy: “Verder was 
ik erg tevreden na de eerste 

de klimatologische omstan-
digheden afgelast.

Overall waren het Mischa 
de Munck en Olivier Witte-
veen die deze Eneco Luchter-
duinenrace het snelst had-
den afgelegd. Vooral het stuk 

proef en Joey was echt heel 
braaf.” De jury beloonde haar 
met 62,5%. Haar tweede kür 
ging nog beter, daar kreeg ze 
van de jury 63% score. Wendy 
werd met dit resultaat twee-
de van Noord Holland en 
vice-Kampioen M1 (midden-
klasse). De eerste en tweede 

zeilen paardensport

vlak na de start, via Noordwijk 
naar Katwijk en dan 5 kilome-
ter de zee in naar de NAM 22-
boei, was erg zwaar. Door de 
strakke tegenwind ontstond 
er een sterke tegenstroming 
en probeerden de meeste 
schippers dicht onder de kust 
te blijven. Vanaf die boei ging 
het linearecta naar de finish 
voor het clubhuis van WSZ. 
Dat was door de wind eigen-
lijk in een recordtijd afgelegd. 
“Al met al een zeer sportieve 
en uitdagende race. Voor een 
paar boten wellicht net iets 
te heftig, zij keerden dan ook 
al eerder terug. Een enkeling 
had materiaalpech. Maar 
voor diegenen die de wed-
strijd uit wisten te zeilen, was 
het een fantastische race”, 
aldus een woordvoerder 
van WVZ. De zeilers werden 
ook dit jaar bijgestaan door 
diverse KNRM boten en red-
dingsbrigades uit Zandvoort 
en omgeving. 

plaats mogen naar het NK 
en dat had Wendy niet direct 
door, maar na een groot ge-
juich van het thuisfront viel 
het kwartje ook bij haar en 
besefte ze dat zij naar Ermelo 
mag.

De 13-jarige Jade Oord, ook uit 
Zandvoort, werd in de klasse 
L1 (lichte klasse) dressuur heel 
verdienstelijk vijfde. Haar 
moeder Sabine Oord reed in 
de zware Z2 klasse dressuur 
en greep net naast het start-
bewijs voor de NK. De even-
eens Zandvoortse Katinka 
Rückert zat met haar spring-
paard White ook net naast di-
recte plaatsing (6e) maar zij 
mag, omdat ze bij het club-
kampioenschap van de NHRV 
ook als team deelnam, toch 
naar de Hippiade voor de NK 
clubprijs. Zandvoort heeft 
daarmee twee geplaatste 
amazones, wat op zich al een 
unieke prestatie is!

Start van de Luchterduinen race bij windkracht 6
Wendy Moore en Joey
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Voorbereidingen nieuwe voetbalseizoen begonnen

Ard Keff wint natte race op Zandvoorts asfalt

3e lustrum golftoernooi
(Kl)Ab van der Moolen

Natuurlijk zijn de Zandvoortse voetballers al een poosje in 
training voor het nieuwe seizoen, maar de echte voorberei-
dingen zijn met de start van de wedstrijden om de Haar-
lem Dagblad Cup van start gegaan. Deze wedstrijden wor-
den door heel veel trainers in de regio aangegrepen om te 
kijken hoe hun team er nu voor staat. 

Het afgelopen weekend vond een gevuld programma plaats 
van de DNRT op Circuit Park Zandvoort. De BMW E30 Cup 
kwam vier keer in actie. Eén race werd op zaterdag verreden 
en de andere drie op zondag, waarin regerend kampioen en 
Zandvoorter Ard Keff in actie kwam. Zijn grote concurrent 
heette dit keer niet Stefan de Groot maar Bas Nederlof.

Marcel Mesman is winnaar geworden van het vijftiende 
(Kl)Ab van der Moolen golftoernooi, dat onder goede 
weersomstandigheden werd gespeeld op Spaarnwoude. 
Mesman wist de winnaar van vorig jaar, Harry van der Pas, 
net achter zich te houden. Cees d'Hont was de sterkste in 
de B-categorie.

Zandvoort heeft het in die 
drie wedstrijden alleszins 
goed gedaan. SV Zandvoort 
is ingedeeld in een poule 
met Aalsmeer (1e klas zater-
dag), Onze Gezellen (4e klasse 
zondag) en SV Hillegom (2e 
klasse zondag). De eerste 
wedstrijd in Aalsmeer tegen 
de promovendus naar de 1e 
klasse werd een verdienste-
lijk gelijkspel, 4-4, uit het vuur 

Nederlof wordt gezien als een 
goede rijder en was dit week-
end in drie van de vier races 
Keff de baas. “Er was niet tegen 
te racen”, zo verklaarde Ard Keff 
na afloop van de vier gereden 

Het (Kl)Ab van der Moolen-
toernooi is een van de 
oudste evenementen op 
golfgebied in Zandvoort. 
Ab van der Moolen, de uit-
bater van het voormalige 
Gemeenschapshuis en tegen-
woordig actief in de Blauwe 
Tram met De Overkant, wil 
voorlopig doorgaan met de 
organisatie van het toernooi.

Matthieu Emmen slaagde 

gesleept. Zandvoort was een 
groot deel van de wedstrijd 
sterker en kwam met 1-3 voor 
te staan maar moest toch 
toezien hoe de gastheren vlak 
voor tijd nog op gelijke hoog-
te kwamen. De wedstrijd 
tegen Onze Gezellen liep als 
een gesmeerde machine. De 
mannen van trainer Pieter 
Keur maakten er een doel-
puntenfeest van dat pas bij 

wedstrijden in de BMW klasse. 
Ne der lof reed verschrikkelijk 
snel hetgeen enkele kenners 
van de klasse waar de Zand-
voorter in rijdt, de wenkbrau-
wen deed fronsen. 

erin de neary te slaan en de 
pas 15-jarige Da miaan van 
der Stam sloeg de bal tot 
ieders verrassing het verste 
(longest drive). Uitslagen: 
A-categorie (han di cap 0 
tot 24): 1. Marcel Mes man 
36 punten; 2. Harry van 
der Pas 35; 3. Char les Ket 
34. B-categorie (handicap 
24 tot 36): 1. Cees d' Hont 
31; 2. Jan Te rol 29; 3. Barend 
Oosterom 28.

voetbal

autosport

golf

7-2 stopte.

Afgelopen zaterdag was Hille-
gom op sportpark Duin tje s-
veld te gast. Het was Zand-
voort dat in de 22e minuut de 
score opende. Patrick v.d. Oord 
kon zijn hoofd tegen de bal 
krijgen en zo de Hillegomse 
goalie het nakijken geven. De 
Bollenboeren lieten zich ech-
ter de kaas niet van het brood 
eten en met wat hulp van de 
scheidsrechter kwamen zij 
langszij. De bal was allang 
het doel gepasseerd toen de 
leidsman, tot stomme ver-
bazing van zowel de spelers 
als van het publiek, de bal op 
de strafschopstip legde. Even 
later had de scheidsrechter 
weer een hoofdrol. Keeper 
Jorrit Schmidt raakte, in de 
39e minuut, dermate gebles-
seerd dat hij het veld met, 
naar het zich laat aanzien, 
een kruisband blessure ver-
liet. Omdat Zandvoort geen 
reserve doelman op de bank 
had, was speler en doelpunt-
maker Patrick v.d. Oord gene-

De enige race die de drievou-
dig kampioen won, was de 
tweede race. Die vond op zon-
dagochtend plaats toen de 
baan nat was. In die wedstrijd 
wist Keff Nederlof te passe-
ren in de Hugenholtzbocht, 
omdat Nederlof daar te veel 
meters maakte op het natte 
wegdek. De Zandvoorter pro-
fiteerde, maar moest even 
verderop handelend optre-
den toen Nederlof tegen het 
einde van de race met een be-
hoorlijke snelheid ‘De Bocht 
Zonder Naam’ uit kwam. 
Getweeën reden ze naar de 
‘S-Bocht’ waar Keff uitein-
delijk het meeste lef had en 
daardoor de wedstrijd wist te 
winnen. 

De Zandvoortse kampioen 
had vooral zijn twijfels over 

Heupworp op Nigel Berg leverde geen penalty op

Ard Keff had geduchte concurrentie | Foto: Chris Schotanus

Vlnr. Cees d'Hondt, Ab v.d. Moolen en Marcel Mesman

gen om het keepersshirt aan 
te trekken. De leidsman was 
het echter niet eens met het 
ruilen van het shirt omdat hij 
dan in verwarring zou kunnen 
komen met de nummers bij 
eventuele kaarten. Flauw, 
want hij legde ook nog het 
spel stil en wenste de aan-
voerders in de kleedkamer te 
spreken. Uiteindelijk kreeg V.d. 
Oord met tape een aangepast 
nummer en startte de tweede 
helft in een ander shirt.

De tweede helft bleek een ko-
pie te zijn van de eerste. Beide 
teams, Zandvoort misschien 
wat meer terug voetballend, 
kwamen niet of nauwelijks 
meer in scoringspositie waar-
door de 1-1 op het scorebord 
bleef staan. Voorlopig staat 
Zandvoort, om in aanmer-
king te komen voor een plaats 
in de 2e ronde, gelijk met 
Hillegom. Komende zaterdag 
speelt SV Zandvoort om 14.30 
uur thuis tegen Velsen. Deze 
wedstrijd is in het kader van 
de KNVB-beker.

Nederlof. “Op sommige plaat-
sen reed hij gewoon van mij 
weg”, aldus Keff. Het meest 
opvallend gebeurde dit in de 
derde race toen Keff een pri-
ma start kende en Nederlof 
even werd opgeslokt door de 
andere deelnemers vanwege 
zijn start. Binnen enkele ron-
den was hij de tegenstanders 
kwijt en passeerde hij Keff met 
het grootste gemak. “Normaal 
volgt Bas mij, maar nu pas-
seerde hij in de vierde race op 
het rechte stuk links om mij 
heen. Waar hij het vermogen 
vandaan heeft gehaald, vind 
ik een raadsel”, aldus Keff. 
Of de organisatie de twijfels 
van Keff deelt is niet bekend. 
Volgens de Zandvoortse rijder 
heeft de wedstrijdorganisatie 
wel toegezegd het in de gaten 
te zullen houden.

adverteerders

Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor 

K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beachclub No5
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Café Keur
Cense en van Lingen
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dansschool Rob 

Dolderman
Dansstudio Skilzz
Dirck III Slijterijen

Dorsman Assurantiën
Exprom
Flamingo B.V.
La Bonbonnière 
Monuta Westerveld
Motorrijschool  

Goede
ONS paviljoen 11
Pluspunt
Rijschool Barry Paap
Tand Prothese  

Zandvoort
Uitvaartcentrum 

 Haarlem
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf
Versteege's IJzerhandel
VVV Zandvoort/

Historische GP
Zandvoorts Museum

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte 
houden van alles wat in Zandvoort leeft. 
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Afgelopen zondag trad Mark Janicello op in het muziekpaviljoen op het Raadhuis-
plein. Hij trok veel publiek dat zich niet bewust was, en wellicht de zanger ook niet, 
van het feit dat dit voorlopig het laatste optreden van een betaalde artiest op die 
plaats was. De subsidie houdt op en dus wordt de stekker uit een bijzonder leuk 
initiatief getrokken.

Nog een paar weken en dan is de proef met de biolo-
gische markt op het Raadhuisplein weer voorbij. De 
ondernemers die er hun waren aan de man brengen 
zijn heel enthousiast en zouden graag volgend jaar 
doorgaan met de ‘groene’ markt. 

Er gaat nu een evaluatie 
plaats vinden, waarbij ook  
de mening van de Zand
voortse winkeliers zal wor
den gevraagd. Ook komt 
daarbij aan de orde of  
de biologische markt op 
dezelfde plek moet blijven.  
B & W hebben laten door
schemeren dat ze liever 
zouden zien dat de markt op 
een andere plek zou komen. 
Waar? Dat zou eveneens 
naar voren moeten komen 
bij de evaluatie. Een moge
lijkheid is de biologische 
markt toe te voegen aan de 
reguliere weekmarkt. Maar 
is daar dan genoeg plek? 

Navraag leert dat een van 
de financiële steunpilaren 
van de optredens, de Onder
nemersvereniging Zandvoort 

Ook kan worden gedacht 
aan het Gasthuisplein. 

Uw mening 
We zijn heel benieuwd hoe 
u als Zandvoorter er over 
denkt. Vindt u de biologische 
markt een aanwinst en wilt u 
dat deze markt blijft? En wat 
is dan volgens u de ideale  
plek? Stuur uw mening op 
naar markt@zandvoortse
courant.nl onder vermelding 
van ‘Biologische markt’. Met 
de bij ons binnengekomen 
reacties kunnen we wellicht 
een nuttige bijdrage leveren 
aan de evaluatie rond de  
biologische markt. 

Laatste optreden muziekpaviljoen Biologische markt:
blijven of niet? 

Zanger Mark Janicello heeft voorlopig het laatste optreden in het Muziekpaviljoen verzorgd

Biologische markt: wel of geen vervolg?

(OVZ), niet meer de mogelijk
heid heeft om hun financi
ele bijdrage te leveren. “Het 
kost ons te veel geld. Daarbij 

Lees de laatste nieuwsbrief van het Vrijwilligers 
Informatiepunt Zandvoort op www.vip-zandvoort.nl. 

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw organisatie 
vacatures voor vrijwilligers of heeft u vragen over 

arbeidsvoorwaarden, vrijwilligersverzekeringen en/of plichten? 
Dan kunt u terecht op de website van het Vrijwilligers 

Informatiepunt Zandvoort of via email: info@vip-zandvoort.nl 
Gemeente Zandvoort

komt dat we een teruglo
pend ledenbestand hebben 
en ook andere verplichtin
gen. Het zou beter zijn als 
de organisatie op eigen be
nen gaat staan, net als is 
gebeurd met bijvoorbeeld de 
ijsbaan”, zegt OVZvoorzitter 
Dennis Moerenburg. Met 
andere verplichtingen doelt 

Muziekpaviljoen

‘Kijken wie hem het 
eerst opeist, 

de hangjongeren of 
de hangouderen’

De Mannetjes

Michel& Anita 
Haltestraat 5 

2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

De nieuwe 
najaarscollectie 

is binnen bij 
SEA OPTIEK!!!!

Rechtsbijstand in verband 
met arbeid, bouwrecht, 

incasso, letselschade, huur,  
consumentenproblemen 

en echtscheiding.

Verspronckweg 1,  Haarlem 
023-5347156

(ook gefinancierde rechtshulp)
www.mesadvocaten.nl

Moerenburg op de nieuwe 
feestverlichting die binnen
kort weer opgehangen gaat 
worden. “Wij zijn daar zware 
financiële verplichtingen bij 
aangegaan”, zegt hij.

In feite werden de optredens 
door drie partners betaald: 
OVZ, Holland Casino Fonds 
en de gemeente Zandvoort. 
“De afspraak is dat iedere 
euro die OVZ erin steekt ook 
door het Holland Casino 
Fonds en de gemeente wordt 
bijgedragen. We praten wel 
over meer dan € 30.000 en 
dat is gewoon veel geld. Als 
wij niet meer deelnemen, 
komen de andere twee part
ners ook niet meer over de 
brug. Op dit moment is het 
niet anders. Onze leden wil
len het niet meer. Ze leggen 
prioriteiten elders”, aldus 
Moerenburg. 

Of er een oplossing komt is 
nog lang niet duidelijk. Feit is 
wel dat de optredens in het 
muziekpaviljoen veel plezier 
brachten bij de Zandvoorters 
en hun gasten. Daarom zou 
het goed zijn als er voor het 
volgende toeristenseizoen 
alsnog een oplossing wordt 
gevonden.
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waterstanden

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Moeder zijn is alles geven,
zorg en lijden, liefde en leven.

Moeder zijn is alles derven,
alles… en tevreden sterven.

Dankbaar dat wij haar zo lang mochten behouden is, 
na een leven vol toewijding en zorg voor allen die haar 

nabij waren, rustig overleden onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma, overgrootoma, mijn zus en schoonzus

Maria Wilhelmina Duzink-Slinger
Rie

weduwe van Berend Duzink

* Amsterdam,  † Zandvoort,
29 april 1922 20 augustus 2013
    
 Ben en Jennifer
 Bob en Ine
 Klein- en achterkleinkinderen
 Annie en Ger

Correspondentieadres:
B. Duzink
Poststraat 11-F
2042 HA Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Spotlight

Tamara 
welkom 
bij de club 
van 30 
van harte.

Dikke kus 
Dave,Sabrina,Tom,Rick en Romy.
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… was in de jaren ‘60 de kop
peling Grand Prix en Zandvoort 
een goed gegeven. Vertelde 
je aan iemand “ik woon in 
Zandvoort” dan werd automa
tisch de combinatie met het 
circuit gemaakt. Net zoals mijn 
kleinzoon stroopwafels kop
pelt aan een bezoek aan oma. 
Eigenlijk is de hedendaagse 
race fan te vergelijken met 
mijn kleinzoon. Want zonder 
een bekende race is het circuit 
minder aantrekkelijk. Daarom is 
het goed dat met het binnen
halen van de Historic Grand 
Prix met F1 auto’s de koppeling 
weer wordt versterkt. 

Als de dag van gisteren kan ik 
me herinneren hoe de com
binatie tussen het circuit en 
Zandvoort in één adem ge
noemd werd. Ik woonde vanaf 
mijn zesde jaar in Plan Noord, 
als kind vond ik het geluid van 
de raceauto’s geweldig. Mijn 
buurjongen was Wim Loos en 
vanuit die hoek kwam ik ook in 
aanraking met het circuit. Het 
hoorde gewoon bij Zandvoort. 
Later woonde ik met ons ge
zin aan de Nic. Beetslaan. De 
geasfalteerde speelstraat was 
in de jaren ’30 het startpunt 
waar ooit de stratenracewed
strijden begonnen. De jeugd 
maakte, jaren later, dankbaar 
gebruik van deze (speel)straat. 
Na afloop van de Formule 1 
stond het verkeer altijd muur
vast. Alles verliep rustig, geen 
getoeter vanuit de file. Voor de 
kinderen was het een leuke bij
verdienste, zij liepen langs de rij 
auto’s om frisdranken en snoep 
te verkopen.

In het weekend van 30 augustus 
en 1 september staat Zandvoort 
in het teken van de historische 
Formule 1 raceauto’s. Met een 
Historic Grand Prix Parade van 
de klassiekers door het centrum 
wordt je herinnerd aan tijden 
van weleer. Heerlijk het geluid 
en de geur van smeulende ban
den! Toen was de relatie tussen 
Zandvoort, het circuit en 
de Grand Prix nog hecht. 
Maar, oude liefde roest 
niet: zelfs niet bij race
auto’s. N

el
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Volgens mij…
augustus 

30  Friday Night Out - met Ruth Jacott. Holland Casino 
 Zandvoort, 21.00 uur
30  Karaoke avond - Wapen van Zandvoort, aanvang 20.30 uur

30  Historic grand Prix - Circuit Park Zandvoort

31  grand Prix Parade - Parade van oude racemobielen door 
 het centrum, aanvang 19.00 uur
31  Muziekfestival - Live muziek op podium Raadhuisplein, 
 aanvang 19.00 uur
31  Museumpodium - Gedichten en muziek van Peer en Froukje 
 van Tetterode. Zandvoorts Museum, aanvang 15.00 uur

sEPtEMBEr

2-6  Zwemvierdaagse - Zwembad Center Parcs, 18.00-21.00 uur

3  Cinema Nostalgie - ‘How to Marry a Millionaire’ (1953).
 Circus Theater Zandvoort, aanvang 13.00 uur

4  Poppentheater - Zandvoorts Museum, 15.00-15.30 uur

Iedere donderdag:
 Biologische markt - Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur
Iedere vrijdag:
 Creamarkt Center Parcs - Market Dome 
 Center Parcs, 18.00-22.00 uur

^ augustus _ sEPtEMBEr a 

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
29 augustus t/m 04 september

DE SMURFEN 2 (3D/NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 u. 

VERSCHRIKKKELIJKE IKKE 2 (3D/NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 u.

RED 2
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI om 19.00 u.

THE LONE RANGER
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI om 21.30 u.

CINEMA NOSTALGIE: 
HOW TO MARRY A MILLIONAIRE
Met Marilyn Monroe ->DI om 13.30 u.

FILMCLUB: GAMBIT
Met Cameron Diaz & Colin Firth ->WO om 19.30 u.

VERWACHT: SMOORVERLIEFD->19 september

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

 VERVROEGD PENSIOEN

‘‘Amsterdam Bad 
is de redding voor Zandvoort’’

Volgende week maandag vindt in De Blauwe Tram een 
nieuwe bijeenkomst plaats over de retail- en horecavisie. 
Ondernemers zijn door de gemeente uitgenodigd om deze 
informatieochtend bij te wonen, waarbij nadere uitleg zal 
worden gegeven wat deze visie inhoudt. 

De eerste bijeenkomst in het 
voorjaar zorgde voor zoveel 
commotie dat wethouder 
Belinda Göransson het con
cept terugtrok. Die ideeën 
hielden in dat winkels in het 
noordelijke gedeelte van de 
Haltestraat en de Zeestraat 
op termijn zouden moeten 
verdwijnen zodat de ge
meente een kleiner en com
pacter winkelgebied kan 
creëren. 

Ondernemer Wim Peeters, 
die als eigenaar van een 
pand aan het einde van de 
Haltestraat overigens geen 
uitnodiging voor de bijeen
komt van 9 september heeft 
ontvangen, vindt het hoog 
tijd worden dat hij zijn ge
luid weer eens laat horen. 
“Wat de gemeente wil is 
Zandvoort als toeristische 
plaats nog meer afbreken. Je 
ziet bij andere kustplaatsen, 
vooral in Zeeland, dat het 
toerisme daar met succes 
wordt versterkt, maar hier 
in Zandvoort zijn ze bezig de 
verkeerde weg op te gaan.”

Kan het dan anders? “Ja
zeker”, roept Peters, “laat 
Zand voort aansluiting zoe
ken bij Amsterdam. Maak 
van Zandvoort ‘Amsterdam 
Bad’. Met een eigen deel
raad met dezelfde bestuur
ders. Twintig jaar geleden 

riep ik dit al. Als geintje. 
Maar nu vind ik het een 
geweldig plan. Beter dan 
dat Zandvoort wordt op
geslokt door Haarlem en 
andere buurgemeenten die 
alleen maar bezig zijn om 
Zandvoort tegen te werken, 
bijvoorbeeld met de aanpas
sing van de infrastructuur 
naar de kust. Dan kun je beter 
de kant van Amsterdam kie
zen. Die wil zijn toeristische 
gebied graag vergroten.” 

De bevlogen onderne
mer, die al jarenlang op de 
Zeedijk in Amsterdam het 
succesvolle etablissement 
Cassablanca runt, weet 
wat er in de hoofdstad te 
koop is: “Amsterdam is een 
wereldstad en als toeristen 
dan horen dat er op een 
half uur afstand een prach
tige badplaats ligt, levert dat 
Zandvoort heel veel extra be
zoekers op. Amsterdam Bad 
zegt toeristen duizend keer 
meer dan Zandvoort aan Zee. 
Hef de VVV in Zandvoort op 
en laat de promotie over 
aan de Amsterdamse VVV. 
Die zullen Japanners en 
Amerikanen graag wijzen op 
de prachtige natuur, de zee 
en de gezonde lucht.”

Peeters: “Zandvoort vergeet 
dat Amsterdammers een 
gewillige doelgroep zijn voor 

het dorp. Waarom niet recla
me maken voor Zandvoort 
op AT5 en in Het Parool. Je 
hebt een potentiële groep 
van 800.000 mensen die je 
op die manier kunt bereiken 
en die je kunt laten zien wat 
Zandvoort allemaal te bie
den heeft. Dan komen de 
Amsterdammers heus wel. 
Je kunt in Zandvoort nog zo 
veel festivals of feesten orga
niseren, maar als je er geen 
reclame voor maakt, komen 
alleen de Zandvoorters er op 
af en wordt het nooit iets.” 
Peters tuigt zijn stokpaardje 
nog verder op: “Amsterdam 
Bad wordt op die manier in
teressant voor investeerders. 
Wellicht krijgt het circuit on
der Amsterdamse vlag wel 
weer zijn oude glorie terug. 
En waarom geen theater en 
geen sterrenrestaurant naar 
Zandvoort halen? Dat moet 
allemaal kunnen.”

Willen de Zandvoorters dit 
allemaal wel? Peters: “De 
echte Zandvoorters begrij
pen dit, die zien dat wel 
zitten. Die hebben vroeger 
alles gedaan om toeristen 
binnen te halen. Nee, het 
zijn de Amsterdammers die 
nu in Zandvoort hun brood 
verdienen, die moeilijk doen. 
Die willen het klein houden.”

Wim Peeters wordt er alleen 
zo moe van dat gemeente
lijke bestuurders hem niet 
serieus nemen, alhoewel hij 
binnen de gemeente voor
zichtig aan wat steun begint 
te krijgen. Maandagmorgen 
(“wie bedenkt zo’n tijdstip, 
waarop ondernemers bezig 
horen te zijn in hun zaak”) 
is hij in ieder geval van de 
partij om zijn geluid in De 
Blauwe Tram te laten ho
ren. “Amsterdam Bad is vol
gens mij de redding voor 
Zandvoort. Het kost mis
schien tien jaar voor het 
helemaal goed loopt, maar 
dan staat Zandvoort interna
tionaal wel op de kaart. Als 
we de retail en horecavisie 
van de gemeente volgen is 
Zandvoort tegen die tijd  
helemaal dood.”

Ook in 2005 werd het thema besproken
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Iedere dag 
geopend voor 
ontbijt, lunch en diner

Drie gangen 
keuzemenu: 
€ 24,50 p.p.

Voor reserveringen: 0235713200
www.beachclubtien.nl

Lauwwarme gerookte paling
of

Quiche Lorraine 
❖

Entrecote met een truffeljus
of

Rode poonfilet met saffraansaus
❖

Frambozenijs

burgerlijke stand
16 augustus - 26 augustus 2013
Geboren:
Hana, dochter van: Ahmetovic, Aldin en: Ahmetovic, Sejla
Skye River, dochter van: Meerzorg, Jerome en: van Eimeren, 
Robin Harley
Jeremi Gerben, zoon van: Kraaijenoord, Gerben Jan en: 
Drommel, Wendy Brigitte

Gehuwd;
Koper, Bertil Paul en: Jongert, Sanne

Overleden:
Keur, geb. van Zalingen, Sonja Charlotte, geb. 1929
Boers, geb. van Duijn, Elisabeth, geb. 1930
Duzink, geb. Slinger, Maria Wilhelmina, geb. 1922
Davids, Hans, geb. 1925

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Dr. T.G. van der Linden 
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha 
10.30 uur Zie Antonius & Paulus 
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Afscheid C. van Polvliet, met D. Duijves 

Evangelische Gemeente - www.gebedzandvoort.nl
Huis van Gebed Zandvoort
10.00 uur Echtpaar Souisavan Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken  Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023  57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06  434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06  144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023  57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06  113 91 478 • www.zvoverspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon
Tel. 023 - 57 175 80

 Daghap:
surf en turf

met verse groente en roomsaus 
 !! € 7,50 !!

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Wegens vakantie gesloten
van 2 t/m 6 september

Waarnemingen:

 A t/m K: Dr. Scipio
  (tel. 5712058)

 L t/m Z: Dr. B. van Bergen 
  (tel. 5719507)

Let op: deze huisartsen hebben geen inloopspreekuur

Na 17.00 uur en in het weekend
belt u tel. 5453200 (doktersdienst)

9 september zijn wij weer aanwezig
Zie ook onze website: www.huisartsweenink.nl

•	 Weinig	structuur?
•	 Motivatieproblemen?
•	 Veel	huiswerk?

 Zorg voor een stevige start dit jaar.
Je staat er niet alleen voor.

Wijzer helpt!

Zowel	korte	als	lange	trajecten	mogelijk.
Maatwerk	voor	alle	niveaus.

Meer	weten?
Hans	Weber,	expert	in	onderwijs

06-81493719 Zeestraat	30	
weerwatwijzer@gmail.com
www.weerwatwijzer.com

Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL
Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl

Nu eerste rijles gratis!!!
Telefoonnummer: 06-22960595

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen
- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar
- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar

Najaarsbeplanting o.a.:
Violen - Chrysanten - Bosviolen

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

helpen met het repareren 
van spullen. OOK Zandvoort 
organiseert op deze dag een 
Repaircafé waar (vak)men
sen en materiaal aanwezig 
zijn. Hiervoor is men op zoek 
naar mensen die hun handi
ge handen voor één middag 
willen gebruiken om deze 
activiteit te ondersteunen. 
Veel mensen kunnen door 
de crisis minder snel nieu
we spullen aanschaffen als 
de oude kapot zijn. Vaak is 
slechts een kleine repara
tie nodig om die kapotte 
strijkbout, een scheur in de 
jas, een loszittend snoertje 
weer bruikbaar te maken. 
Bent u handig met naald en 
schaar, op gebied van elek
tra, houtbewerking of heeft 
u andere (technische) ken
nis en wilt u uw kennis en 
kunde deze ene middag ter 
beschikking stellen, geef u 
dan op bij Jolanda Meier, tel. 
5740330 of email: jolanda@
pluspuntzandvoort.nl.

Rotary Club Zandvoort

Dat de Zandvoortse afde
ling van de Rotary zich 
veel en goed inzet voor de 
maatschappij is al jarenlang 
bekend. Een van de doelen 
die zij dit jaar met een sub
stantiële bijdrage hebben 
gesteund is het kinderkamp 
van Pluspunt, waarvan on
langs nog een verslag in de 
Zandvoortse Courant heeft 
gestaan. Helaas heeft de or
ganisatie van het kamp door 
miscommunicatie de Rotary 
vergeten te noemen als be
langrijke sponsor. Bij deze 
willen zij alsnog hun dank 
uiten naar de leden van de 
Rotary, namens de kinderen 
die van een heerlijke vakan
tie hebben genoten.
 

Open dag kazerne 

Zaterdag 31 augustus or
ganiseren de Brand weer 
Kennemer land en de Zand
voortse Red dings brigade 
een open dag voor inwoners 
van Zandvoort en omgeving. 
Medewerkers van de brand
weer en de Reddingsbrigade 
geven deze dag bezoekers 
een rondleiding door het 
gebouw. Daarnaast zijn 
er spetterende demon
straties. Belangstellenden 
kunnen tussen 12.00 en 
15.00 uur een kijkje ne
men in de kazer ne aan de 
Linnaeusstraat 2. Het nieu
we pand, dat 16 maart jl. 
feestelijk is geopend, heeft 
twee verdiepingen met 
een totale oppervlakte van 
ca.1.400 m2. Daarmee biedt 
het voldoende ruimte aan 
15 werkplekken, 40 vrijwil
ligers en alle voertuigen 
van de brandweer. De 524 
( jeugd)leden tellende red
dingsbrigade gebruikt het 
pand als kantoorruimte, 
voor stalling en onderhoud 
van de boten en voor scho
ling aan de leden. 

Donkere snelwegen
Vanaf september doet Rijks
waterstaat 's nachts de lich
ten uit op een aantal snel
wegen in de Randstad. Het 
licht gaat uit tussen 23.00 
en 05.00 uur op: de A9 tus
sen de A2 en Badhoevedorp, 
en vanaf 21.00 uur op de A9 
tussen Velsen en Heiloo en 
grote delen van de A7. Het is 
het sluitstuk van een opera
tie die al in juni is begonnen 
en die een groot deel van 
het snelwegennet beslaat. 
Het licht blijft wel aan op 
de drukste momenten en 
daar waar het nodig is voor 

de verkeersveiligheid; zoals 
bij knooppunten, in tunnels 
en bij scherpe bochten. Het 
uitzetten van de snelweg
verlichting in het donker 
levert Rijkswaterstaat een 
forse besparing op. Het gaat 
tot 2020 om een bedrag van 
35 miljoen euro, zegt een 
woordvoerder van de dienst.

Alzheimer café 
weer open
Komende woensdag staat 
het eerste Alzheimer café 
Zandvoort na de zomer ge
pland. Het thema is ‘Hoe 
behoud je een liefdevolle re
latie als je partner dementie 
heeft?’ Een partner met de
mentie kan soms onbegre
pen gedrag gaan vertonen 
zoals onrust of agressie. Het 
altijd zo vertrouwde con
tact kan daardoor erg onder 
spanning komen te staan. 
Te gast is Sjef van Bommel; 
hij verzorgde zijn partner 
tot het einde met liefde en 
schreef er een ontroerend 
boek over. Woensdag 4 sep
tember in OOK Zandvoort, 
Flemingstraat 55. Aanvang 
19.30 uur, toegang is gratis. 
Bus 81 stopt voor de deur.

Prijzenshow club 
De komende 3 dinsdagen or
ganiseert BSO De Boomhut 
voor alle kinderen de ‘Prijzen
show club’. Dit is een show 
vol liedjes, spelletjes en prij
zen voor iedereen tussen de 
8 en 12 jaar. Als je mee doet 
met de spelletjes kun je pun
ten winnen en deze sparen 
voor leuke prijzen. Er is live 
muziek en iedereen is wel
kom en mag gratis meedoen. 
Komt allen voor lol, samen
werking, sportiviteit, muziek 
en natuurlijk ook om te win
nen. Op 3, 10 en 17 september 
van 15.30 tot 16.30 uur bij de 
Boomhut aan de Dr. Jac. P. 
Thijsseweg 24. 

Handige Handen?
Op 21 september is het 
Nationale Burendag. Op 
deze dag gaan buren elkaar 

Leah Bos bij de Scrooge taart

Leah Bos speelt in de musical Scrooge
Leah Bos (13) heeft in het voorjaar auditie gedaan voor een 
rol in de musical ‘Scrooge’, naar het verhaal ‘A Christmas  
Carol’ van Charles Dickens over een vrek die in de kerstnacht 
het ‘licht’ zag. Onlangs kreeg de Zandvoortse te horen dat 
zij uitgenodigd wordt om maar liefst twee rollen te spelen. 
De eerste is rol kruipt ze in de huid van een schoolmeisje en 
in de andere rol is zij de ‘dochter van de toekomst’. 

De musical wordt in de 
Haarlemse Stadsschouwburg 
opgevoerd en heeft veel be
kende Nederlandse acteurs 
in de hoofdrollen. Enkele na
men van de cast zijn Joost 
Prinsen (Erik Engerd), Elsje 
de Wijn (Nationaal Toneel) en 
Herman Bolten en Peter de 
Jong als Scrooge. Regisseur 
Ira Judkovskaja zet in haar 
versie van Scrooge, in een 
nieuwe bewerking van Tjeerd 
Bischoff, de vriendschap tus
sen Marley en Scrooge cen
traal. Het stuk speelt tussen 
20 december en 5 januari en 
Leah mag, in verband met de 
wet op de kinderwerktijden, 
de helft van de voorstellingen 
meespelen.

Scrooge is een toneelbewer
king van ‘A Christmas Carol’ 

van Charles Dickens uit 1843. 
De allegorie gaat over de 
verbitterde geldwisselaar en 
vrek Ebenezer Scrooge, die op 
kerstavond geteisterd wordt 
door dromen en daardoor tot 
inkeer komt. Het boek was al 
tijdens het leven van Dickens 
een groot succes en is later 
bewerkt voor toneel en film. 
Het thema van Scrooge is 
de tegenstelling arm maar 
gelukkig tegen rijk, maar on

tevreden, compleet met een 
goede afloop in een ultieme 
kerstsfeer. Over Ebenezer 
Scrooge schreef Martin van 
Amerongen een boeiend stuk 
in De Groene Amsterdammer. 
Hij typeerde Scrooge als de 
antichrist die door de geest 
van Kerstmis tot medemen
selijkheid wordt bekeerd. 
“Scrooge had zich aan de 
vooravond van Kerstmis 
hondser dan ooit gedragen, 
hij speelde zelfs met de ge
dachte zijn klerk een dag 
salaris te korten”, aldus Van 
Amerongen.

De talentvolle Leah Bos tim
mert al een paar jaar hard 
aan de weg. Conny Lodewijk 
ontdekte dat toen zij bij haar 
balletlessen kreeg en heeft 
haar verder gestimuleerd. 
Zo heeft de leerling van het 
Wim Gertenbach College 
twee keer in de provinciale 
finale van ‘Kinderen voor kin
deren’ gestaan, heeft ze een 
rol gehad in de film ‘De lelijke 
kinderen club’, en is ze op dit 
moment leerlinge van de ta
lentenklas van theaterschool 
‘Het Nest’. Tevens heeft ze 
bij het Kennemer Toneel 
Gezelschap als edelfigurante 
op de bühne gestaan.

Vanaf 1 oktober wordt grofvuil alleen nog op bestelling opgehaald. 
Een telefoontje of mailtje naar de ophaaldienst en klaar is Kees!
Zelf wegbrengen kan ook; van maandag t/m zaterdag kunnen  
inwoners van Zandvoort hun grofvuil zonder verdere kosten  
afgeven bij de mileustraat van Heemstede of die van Haarlem.
Nooit meer last van zwerfvuil in de straten en nooit meer  
afvalhopen die toenemen omdat mensen van buiten de gemeente 
er van alles bij zetten…
Raadpleeg voor meer informatie www.zandvoort.nl. 

Grofvuil brengen óf laten halen, u kunt altijd zelf bepalen!

ZANDVOORT SCHOON!? 
Inzameling grofvuil wijzigt per 1 oktober

Gemeente Zandvoort
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Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding vrijdag en zaterdag:

Onze heerlijke moorkop 
van € 1,95 voor € 1,65 

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

www.vvvzandvoort.nl
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ZATERDAG 31 AUGUSTUS
18:00 uur:

START MUZIEK AVOND
Met Surprice acts...

19:00 uur:
HISTORIC GRAND PRIX 

PARADE
Historische Raceauto’s rijden

langs het podium!

20:30 uur:
Ruud Jansen XL Band!

Ruud Jansen XL Band 
Het Raadhuisplein podium is voor de 
man die zijn sporen meer dan verdiend 
heeft in de Nederlandse muziek scéne. 
Ruud Jansen is zo zachtjes aan een 
fenomeen. Iedereen, en dat zijn er veel, 
die een optreden van hem meegemaakt 
heeft weet dat Ruud alles kan spelen en inhaakt op de wensen van zijn 
trouwe publiek. De toetsenvirtuoos en stemkunstenaar brengt zijn volledige 
band mee naar het bruisende centrum van Zandvoort.

Het Wapen van Zandvoort
Café
Oomstee

NIEUW donderdag 29 augustus
 DAGHAP!!!

PrimA biefstuk
met Zandvoortse duinpiepers en verse salade

€ 8,50 
(incl. 1 glas wijn € 10,00)

Zeestraat 38
2042 LC Zandvoort
tel 023 5736633

Zaterdag 7 september

BBQ met live muziek
Kosten € 10,- inschrijven aan de bar.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 16.00 tot 24.00 uur, 
maandag gesloten, zondag van 14.00 tot 22.00 uur 

Café Bluys - Buureweg 5 - 2042 HH Zandvoort
Tel.: 023-5730200 of 06-533 67 908 

Heeft u wat te vieren 
en kan dat niet thuis?

Kom dan gezellig 
naar Café Bluys! 
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Werkbezoek bij BMW Driving Experience Slotemakers
Gezellig druk op de markt

Kinderplezier op de buikglijbaan

De CJG-coaches Lenny Fleer en Sabine Kok

College van B&W slipt uit de bocht Gezellig en druk 
weekend in Oud Noord 

CJG helpt bij opvoedproblemen

Op vrijdag 23 augustus heeft het Zandvoortse college een 
werkbezoek gebracht aan de BMW Driving Experience 
Slotemakers. Gerard van Oers, directeur van het rijvaardig-
heidsinstituut, had het daartoe uitgenodigd.

De 14e rommelmarkt in Zandvoort Oud-Noord was zaterdag 
zeer uitgebreid. Er waren maar liefst 50 standhouders extra 
in vergelijking met vorig jaar. Zondag hebben honderden 
kinderen uit heel Zandvoort weer genoten van de leuke kin-
derspelen die zelfs al voor de 20e keer was georganiseerd.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Zandvoort, dat in ge-
bouw de Golf aan de Jac. P. Thijsseweg gevestigd is, kan 
helpen bij problemen met het opvoeden van uw kinderen. 
Maar dat niet alleen. Er zijn in het gebouw nog veel meer 
onderdelen van het CJG gevestigd waaronder bijvoorbeeld 
het consultatiebureau.

De bevlogen directeur ver
telde dat het enige jaren ge
leden niet meer goed ging 
met de antislipschool, die 

De feestcommissie van 
de Vereniging Zandvoort 
OudNoord heeft  toch 
weer twee geweldige eve
nementen georganiseerd 
in de Potgieterstraat en 
op het Ten Kateplantsoen, 
dit jaar met uitbreiding in 
de Genestetstraat en Da 
Costastraat. Behalve de vele 
standhouders die hun aan
trekkelijke koopwaar ten
toonstelden, was er op de 
markt ook gedacht aan de 
jeugd. Eieren gooien, sjoelen 
op een enorme sjoelbak en 
uiteraard lekker schomme
len op autobanden. Ook het 
aantal bezoekers beleefde 
een hoogtepunt. Voor de 
vele bezoekers was ook het 
lekkere weer een zeer aange
name bijkomstigheid en de 
volle meegedragen tassen 
toonden aan dat er bijna 
overal goede zaken werden 
gedaan.

Kinderstraatspeeldag 
En dat ondanks de begrijpe
lijke teruglopende financiële 
ondersteuning van onder an
dere de gemeente Zandvoort. 

Veel ouders hebben vaak vra
gen over hun kinderen in re
latie met het opvoeden. Niet 
alleen alleenstaande ouders 
maar ook gezinnen vragen 
zich wel eens af wat bijvoor
beeld een ‘normale’ bedtijd 
voor kleuters is. Of hoe zij 
moeten omgaan bij drift
buien, hoe zij hun kinderen 
van die computer vandaan 
krijgen of wat ze moeten 
doen als hun kind al op jonge 
leeftijd veel alcohol drinkt? 
Dit soort vragen is een kolfje 
naar de hand van Sabine Kok 
en Lenny Fleer, de twee CJG 
coaches die in het Centrum 

ooit door de legendarische 
Rob Slotemaker was opgezet. 
Daardoor werd er uitgekeken 
naar partners die wilden in

Op het Ten Kateplantsoen 
en in de Potgieterstraat was 
het van 11.00 tot 16.00 uur 
genieten van leuke attracties 
waarbij glijden, springen en 
zelfs een nat pak mogelijk 
was. Vooral de grote op
blaasbare en ook nog vrij 
kostbare kinder spelen wa
ren zeker weer favoriet bij 
de jeugd. Een meters lange 
glijbaan met aan het einde 
een grote waterbak was voor 
veel kinderen een echte top
per. Ouders keken toe hoe 
hun kroost zich volop amu
seerde en zorgden voor het 
weer droogmaken na zo een 
heerlijk natte plons. Sportief 
omhoogklimmen in een at
tractie en dan weer met een 
superglijbaan naar beneden 
suizen was spannend en ook 
ontspannend. En alles werd 
zeer plezierig in goede banen 
geleid door de vele vrijwilli
gers die meegenoten van het 
speelplezier van de jeugd. 

Het was een leuk en gastvrij 
weekend waarmee woon
wijk OudNoord een echte 
topper is voor Zandvoort.

Jeugd en Gezin Zandvoort 
hier dagelijks mee omgaan.

Kok is tevens gedragswe
tenschapper en kan ouders 
en kinderen begeleiden bij 
moeilijk gedrag. “Wij onder
steunen ouders en kinderen 
bij vragen en problemen met 
opvoeden, opgroeien en ge
zondheid”, zegt Fleer die dit 
werk al vele jaren doet. En 
dan gaat het van kleine tot 
grote problemen en voor kin
deren en jongvolwassenen 
van 0 tot 23 jaar; van bed
plassen tot drugsgebruik en 
alles daartussen. 

vesteren en dat is gelukt door 
de samenwerking met BMW 
aan te gaan. Slotemakers is 
in opdracht van BMW als rij
vaardigheidsinstituut inge
zet voor potentiële nieuwe 
en bestaande klanten, rela
ties en BMW dealers. 

BMW Driving Experience 
Slotemakers werkt nauw 
samen met andere bedrij
ven en grote evenementen. 
Zo rijden zij straks de spelers 
en gasten van het KLM Open 
van hun hotels naar de ba
nen van de Kennemer Golf 
& Country Club en terug. De 
meeste werknemers ove
rigens komen, net als in de 
oude situatie, uit Zandvoort. 
Zij krijgen een gedegen op
leiding in Duitsland zodat zij 

Ouders kunnen bij het 
CJG zonder afspraak op 
werkdagen terecht tussen 
08.30 en 09.30 uur en op 
woensdagmiddag tussen 
13.00 en 15.00 uur, om hun 
vragen en problemen voor 
te leggen. Tijdens dit soort 
consulten zal de CJGcoach 
het probleem met u bespre
ken en zoekt samen met u 
naar een goede oplossing. 
Er is zelfs een mogelijkheid 
dat een van de coaches een 
huisbezoek brengt als dat 
wenselijk is. Maar ouders 
zijn niet de enige die er hulp 
en ondersteuning kunnen 
vinden. Ook ‘professionals’ 
als bijvoorbeeld huisartsen 
en onderwijzers vinden bij 
de beide hulpverleners een 
luisterend oor en wordt er 
gekeken naar een oplos
sing. Als een gezin meerdere 
vragen of problemen heeft, 
is het belangrijk dat er ge
specialiseerde hulp wordt 
ingeroepen. Het is belangrijk 
dat de afstemming tussen 
verschillende disciplines van 
de jeugdzorg goed verloopt 
en daar wordt binnen het 
CJG dagelijks aan gewerkt. 
“We streven ernaar om de 
lijnen zo kort mogelijk te 
krijgen en te houden. Als 
er goede wil is, helpen wij 

ingezet kunnen worden als 
‘genius’. Ze kunnen tekst en 
uitleg geven bij BMW dealers 
in Nederland over de diverse 
modellen van de Duitse fa
brikant.

Burgemeester Niek Meijer 
dankte Van Oers voor de 
gastvrijheid tijdens het 
werkbezoek en sprak na
mens het college zijn waar
dering uit voor de kwaliteit 
en inzet van het bedrijf. 
Na afloop mochten de col
legeleden uiteraard een 
rondje slippen hetgeen bij 
wethouder Toerisme en 
Economische Zaken Belinda 
Göransson een zeer posi
tieve reactie opleverde: “Het 
was een geweldig leuke en 
leerzame ervaring.”

mee aan de oplossing”, zegt 
Fleer met nadruk. Als u het 
spreekuur bezoekt, kunt u 
dat alleen doen, maar ook 
kunt u uw kind(eren) mee
nemen. Vanaf 16 jaar kan ook 
een kind hulp vragen. Daar 
hoeft dan geen van de ou
ders bij te zijn.

Naast begeleiding van ge
zinnen en kinderen biedt 
het CJG ook workshops en 
cursussen. Zo vinden in de 
maand oktober diverse ac
tiviteiten plaats rondom 
het thema ‘Op voeding’. Een 
daarvan is het sportontbijt, 
dat het CJG samen met 
Sportservice Heemstede/
Zandvoort organiseert voor 
alle deelnemende basis
scholen, peuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven in 
Zandvoort. “Ook dat is be
langrijk. “Samen ontbijten, 
samen lunchen en samen 
dineren zorgt voor een goede 
verstandhouding in het ge
zin en is dus heel belangrijk”, 
aldus Kok.

Het CJG Zandvoort is geves
tigd aan de Jac. P. Thijsseweg 
24a. Meer informatie vindt u 
op www.cjgzandvoort.nl of 
kunt u tijdens kantooruren 
krijgen via tel. 0889958377.
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Geniet, maar drink met mate.

ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
HAARLEM Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 2 september 2013, zolang de voorraad strekt. 

WWW.DIRCKIII.NL
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TEACHER'S 
WHISKY
Hele liter
op=op

DOÑA DOMINGA
Wit of rood
Betaalbare topkwaliteit
uit Chili!

ELDERS 6,29 

4.99

ELDERS 20,99 

15.99

ELDERS 1,99

 1.25

ELDERS 13,49

 9.75
ELDERS 3,89

 2.99
ELDERS 5,39

 3.99

ELDERS 9,09

 5.-
ELDERS 4,69 

3.49
ELDERS 12,99 

11.29

VERGELIJKBARE 
PRIJS 12,49

 9.49

KRAT 24 FLESSEN

   6.79
ELDERS 7,69

ELDERS 1,49

 69

ELDERS 1,39 

99 ELDERS 0,49 

37
ELDERS 0,39 

29
ELDERS 0,69

 29

6 FLESSEN!  

1.99
ELDERS 3,99

2 BLIKKEN!  

1.-
ELDERS 1,50

OLIFANT
GRAAN 
JENEVER
Hele liter

BARON 
D’ARIGNAC
Rosé, rood of wit
Heerlijke wijn voor
bij de BBQ.

CHARDONNAY 
LES ORMES
Ook Merlot
De lekkerste 
borrelwijn.

GIJSBRECHT 
VAN AEMSTEL 
VIEUX
Hele liter
Heerlijk zacht  van smaak.

BAVARIA PILSENER 
Blik 50 cl

RAAK 
LIMONADESIROOP 
Alle smaken 
75 cl

CORONA BIER
35,5 cl
Heerlijk Mexicaans 
zomerbiertje. Bij uitstek 
hét biertje voor bij de BBQ!

DRINKBEKER
Zware kwaliteit 
kunststof, in 
verschillende 
kleuren. 
op=op!

BIERGLAS 
Horeca 
kwaliteit!

SINAS
Ook Cola of 
Lemon Lime
1,5 liter

MINERAAL
WATER 
1,5 liter
Nergens 
goedkoper!

BEST BIER 
Krat 24 x 30cl
Het beste bier voor een 
eerlijke prijs. Van een 
hele bekende brouwer!

EVIAN 
MINERAALWATER
50cl

ELDERS 0,49

 33

ICE TEA
Peach of Lemon Lime
Blik 33 cl
op=op!

DE KUYPER  LIKEUR 
Alle smaken
50 cl
Maak zelf je eigen favoriete 
cocktail! Max. 6 per klant!

LAMBRUSCO BIANCO 
Ook Rosso
1,5 liter
Heerlijke lichtzoete 
bubbelwijn.

BARON PHILIPPE DE 
ROTHSCHILD
Mouton Cadet
Tweede wijn van het huis 
Mouton Rothschild!

PRISKAIA 
VODKA 
Hele liter
Echte vodka voor 
een bodemprijs!

ELDERS 11,59

 7.99

WAAROM ELDERS MEER BETALEN?WAAROM ELDERS MEER BETALEN?WAAROM ELDERS MEER BETALEN?
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Relatie Amsterdam-Zandvoort aan Zee
wordt in zand uitgebeeld

De Seniorenvereniging Zandvoort 
bestaat alweer bijna 1 jaar

Denk mee over toekomst duingebied

CDA stemt voor motie Simons
Amsterdam en Zandvoort aan Zee hebben een unieke bin-
ding. In de hoofdstad wordt deze op een wel heel bijzonde-
re manier benadrukt. Er worden namelijk, in het verlengde 
van het EK Zandsculpturen dat in Zandvoort gehouden is, 
een aantal zandsculpturen gebouwd in het Amsterdam 
Museum en Het Scheepvaartmuseum.

De Seniorenvereniging Zandvoort (DSVZ) bestaat bijna één 
jaar. De vereniging is opgericht door ontevreden leden van 
de ouderenbond ANBO en heeft ondertussen duidelijk be-
staansrecht gekregen onder de Zandvoortse senioren.

Provincie Noord-Holland organiseert maandag 9 septem-
ber samen met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
(NPZK) een publieksbijeenkomst over twee plannen voor 
het duingebied Kennemerland-Zuid. 

Het had niet veel gescheeld of het uitrollen van het  
parkeerbeleid was uitgesteld tot na de verkiezingen van  
19 maart volgend jaar. Een ter elfder uren aangemelde  
motie van OPZ-fractievoorzitter Carl Simons daarover  
haalde het net niet, anders had wethouder Andor  
Sandbergen bakzeil gehaald. 

Zandvoort aan Zee wordt 
geprofileerd als hét strand 
van Amsterdam. Behalve 
deze band bestaat er 
ook een fysieke verbin
ding tussen Zandvoort en 
Amsterdam in de vorm van 
een directe treinverbin
ding. Deze relatie wordt o.a. 
door de kersverse Europees 

Er zijn diverse wekelijkse en 
maandelijkse activiteiten, 
maar ook is er een service 
om bijvoorbeeld de belas
tingformulieren correct in 
te vullen en zijn er diverse 
belangenbehartigers die 
zich met veel andere zaken 
bezighouden. Recentelijk 

Het Natura 2000beheer
plan wordt toegelicht en 
er worden ideeën gepre
senteerd voor het nieuwe 
Beheer en Inrichtingsplan 
(BIP). Daarin staan de am
bities en de belangrijkste 
maatregelen van het NPZK 
voor natuur, recreatie, cul

Willem Paap van Sociaal 
Zandvoort, fel tegenstander 
van het huidige parkeerbe
leid, zou dinsdagavond mo
gelijk de doorslaggevende 
stem hebben gehad, ware 
het niet dat hij niet aanwe
zig kon zijn. Coalitiepartner 
CDA was mede debet aan het 
staken van de stemmen. De 
christendemocraten maakten 
met hun stemgedrag een to
tale ommezwaai ten opzichte 
van hun eerdere standpunt 
en vielen hun eigen wethou
der, Andor Sandbergen, af. 
Nu staakten de stemmen bij 
7 voor en 7 tegen. De motie 
van Simons komt bij de vol
gende vergadering opnieuw 
op de agenda.

Coulance
In de motie vraagt de ‘oude
renvoorman’ om het uitrollen 
van het parkeerbeleid te be
vriezen tot er na de komen
de verkiezingen een nieuwe 
raad en een nieuw college 
gevormd is. In een eerdere 
vergadering bleek dat niet 
mogelijk, echter voorzitter 
burgemeester Niek Meijer 
toonde coulance door de mo
tie tijdens de vergadering ge
meenteraadBesluitvorming 
toch te willen behandelen.

Kampioen Zandsculpturen 
bouwen uitgebeeld in zes 
sculpturen. 

De drie sculpturen in het 
Amsterdam Museum beel
den Rembrandts Saskia 
van Uylenburgh (het echte 
schilderij is te bezichti
gen in het museum), de 

heeft de vereniging ruim 
60 leden bijgestaan die op 
de huishoudelijke hulp via 
de WMO gekort dreigden 
te worden. Op dit moment 
heeft de vereniging ruim 
450 leden, maar DSVZ zou 
graag voor eind 2013 mini
maal 500 leden willen heb

tuurhistorie, communicatie, 
educatie en onderzoek. 

Tijdens de publieksbijeen
komst presenteert het NPZK 
een aantal ideeën voor het 
nieuwe BIP, dat het huidige 
10 jaar oude beheerplan 
moet vervangen. Bovenal is 

Huisvesting De School
Ten opzichte van het huis
vesten van De School in het 
gebouw De Golf, zei wet
houder Gert Toonen dat hij 
tijdens het zomerreces de 
Zandvoortse fractievoorzit
ters gemeld had dat hij van 
plan was om € 50.000 uit 
te geven voor de verhuizing 
van de Zandvoortse basis
school. “Ik heb op een nette 
wijze willen communiceren 
door alle fractievoorzitters te 
melden wat er ging gebeu
ren. Het was zomerreces en 
ik kon dus geen raadsverga
dering bijeen roepen”, lichtte 
de onderwijswethouder toe.

Brandweerkazerne
De overdracht van de brand
weerkazerne aan de Veilig
heidsregio Kennemerland 
(VRK) maakt nog een aantal 
tongen los. Zo werd er on
der andere gediscussieerd 
over de vraag of de grond 
verkocht moest worden of 
dat die in erfpacht moest 
worden aangeboden. Ook 
de ruimte die door de ZRB 
wordt ingenomen kwam ter 
discussie. Zo vroeg Bruno 
Bouberg Wilson (GBZ) zich af 
of Zandvoort de huurkosten 
voor de ZRB wel wil afwente

fysieke verbinding tussen 
Zandvoort en Amsterdam 
en enkele kenmerken in 
Zandvoort aan Zee uit. De 
overige drie zandsculptu
ren worden geplaatst in Het 
Scheepvaartmuseum. Ook 
hier wordt de directe verbin
ding tussen de twee plaat
sen en de link met Zandvoort 
aan Zee uitgebeeld. De derde 
sculptuur wordt een com
positie van de gevel van 
Het Scheepvaartmuseum, 
aangevuld met herkenbare 
scheep vaar t  elementen. 
Mooie Zandvoortpromotie 
in de hoofdstad dus!
 

ben en start daarom vanaf 
1 september aanstaande de 
actie ‘Geef ons de vijf’.

Voor slechts vijf euro kunt u 
voor de rest van 2013 lid wor
den van DSVZ. U ontvangt 
dan tot het eind van dit jaar 
de nieuwsbrieven en u kunt 
kennismaken met de acti
viteiten en de vereniging. 
Voor informatie kunt u bel
len met Jan Hollander 023
5717225 of met Els Kuijper 
0235718205.

men benieuwd wat de wen
sen zijn van omwonenden 
en andere betrokkenen. In 
deelsessies waarin specifieke 
onderdelen uit het BIP cen
traal staan is er gelegenheid 
mee te praten. De publieks
bijeenkomst vindt maandag 
9 september van 19.30 tot 
22.00 uur plaats in het nieu
we bezoekerscentrum ‘De 
Kennemerduinen’, Zeeweg 
12 in Overveen. Aanmelden 
kan via www.noordholland.
nl/natura2000. 

len op de VRK. Burgemeester 
Niek Meijer echter wees op 
de mogelijkheid van onder
handelen over een budget
tair neutrale overeenkomst: 
“Als Zandvoort een bedrag 
betaalt van € 200.000, dan 
zou de huurprijs voor de ZRB 
daarin verdisconteerd zijn. 
Het is een kwestie van on
derhandelen.”

Interpellatie
De interpellatie van het GBZ 
over integer bestuur in relatie 
tot het parkeerbeleid, lever
de op de vragen van fractie
voorzitter Michel Demmers 
niet veel op. Wethouder 
Andor Sandbergen vond dat 
de raad een duidelijk besluit 
moest nemen en dat dit 
transparant is gebeurd. “Het 
college heeft conform de ka
ders die de raad het college 
heeft meegegeven gehan
deld”, zei de wethouder.

De Vries
Tot slot dankte de voorzit
ter D66 voorman Robbert 
de Vries die de raad gaat 
verlaten. “U gaat het stokje 
overgeven. U hebt gewerkt 
ten faveure van de gemeente 
Zandvoort en daar dank ik u 
voor”, aldus de burgemees
ter, waarna de Vries meldde 
dat politiek Zandvoort nog 
niet van hem af is. “Ik ben 
gekozen tot voorzitter van de 
plaatselijke afdeling van D66 
en blijf dus nauw betrokken 
bij de Zandvoortse politiek”, 
zei hij.

Film speciaal voor senioren
Cinema Nostalgie opent op 3 september vanaf 13.00 uur 
weer haar deuren met de nostalgische film ‘How to Marry  
a Millionaire’ uit 1953. Een echte klassieker met in de hoofd-
rollen Marilyn Monroe, Lauren Bacall & Betty Grable. 

In een van de meest voor
treffelijke komedierollen uit 
haar carrière, speelt Marilyn 
een verrukkelijk maar onmis
kenbaar slechtziend model, 
dat samen met haar even
zeer sluwe vriendinnen een 
penthouse in Manhattan ver
huurt in de hoop rijke echtge
noten aan de haak te slaan. 

Ontvangst met koffie/thee en 
cake vanaf 13.00 uur bij Circus 
Zandvoort, Gasthuisplein. 
De film vangt aan om 13.30 

uur. Kosten € 7,00 inclusief: 
Belbus, film, koffie en toeslag. 
Voor de Belbus, kunt u zich 
opgeven bij Pluspunt tele
foon: 5717373. Zonder belbus 
zijn de kosten € 6,00 en de 
kaarten zijn op de dag zelf te 
koop bij de kassa van Circus 
Zandvoort. Ko en Joke Luijkz 
zijn aanwezig om u te helpen 
bij de instap in de lift en/of 
naar de stoel. 

Cinema Nostalgie is een ge
zamenlijk initiatief van Stich

ting Kunst circus Zandvoort 
en Stich ting Pluspunt, is de 
eerste dinsdagmiddag van 
de maand geopend en is voor 
iedereen, maar speciaal voor 
senioren, toegankelijk.

Politiek verslag Debat & Besluit d.d. 27 aug.
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2013 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

Specialist voor al uw bloemwerken.

"Moet je nou eens kijken, 
wat hebben ze toch weer een keuze!"

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Nu dagelijks inschrijven 
van maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 19.00 uur in Theater De Krocht

Danscentrum Rob Dolderman
Ballroom - Latin

Dansen Doen!

Grote Krocht 41 - Tel. 06 - 21 590 520 - Zandvoort

Groot openingsbal op 14 september, 
aanvang 20.00 uur
www.dansschoolrobdolderman.nl

Aanvang nieuwe cursussen 
vanaf donderdag 

19 september

Kostverlorenstraat 121, 2042 PE Zandvoort
tel: 023 57 168 41
info@notarissenzandvoort.nl
www.notarissenzandvoort.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Krant niet 
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478 of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl
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‘De inspiratie en uitwerking 
van een Koninklijke opdracht’

Museumpodium met 
Froukje en Peer van Tetterode 

Onder die titel zal komende zondag een lezing, gevolgd 

door een rondleiding, door Margot Berkman in het Zand-

voorts Museum worden verzorgd. Berkman had de eer om 

het sierhek te mogen ontwerpen dat ter gelegenheid van 

de kroning van koning Willem Alexander om de Koninglin-

de geplaatst zou worden.

 

Komende zaterdag treden Froukje van Tetterode en haar 

neef Peer van Tetterode samen op tijdens het Museumpo-

dium in het Zandvoorts Museum. Froukje zal een aantal 

gedichten onder muzikale begeleiding voordragen en Peer, 

de muzikant, zal die middag zeven eigen composities ten 

gehore zal brengen.

De tentoonstelling ‘De Kroon 
op het werk’ gaat over het 
vervaardigen van het sierhek 
voor de Koningsboom maar 
ook andere opdrachten staan 
in het teken van het oeuvre 
van de Zandvoortse beel
dend kunstenaar Margot 
Berkman. 

Froukje, die eerder dit 
jaar haar dichtbundel 

Berkman, geboren in 1964 in 
Rotterdam, woont en werkt 
sinds 2001 in Zandvoort. 
Dicht bij de zee en de duinen, 
twee voedende en geliefde 
inspiratiebronnen. Behalve 
motieven uit de flora en fau
na baseert zij haar themati
sche vertrekpunten op voor

‘Het Vochtige Tochtige 
Gedichten Boek’ heeft ge

beelden uit zowel de oude, 
middeleeuwse, als klassiek 
moderne kunst. De eervolle 
opdracht, die zij kreeg in 2011 
en in goed overleg met het 
Koninklijk Huis heeft uit
gewerkt, resulteerde in een 
symbolisch sierhek rondom 
de Koningslinden ter herin
nering aan de troonswisse
ling van 30 april 2013. Voor 
het Zandvoorts Museum 
vormde dit koninklijk sier
hek de aanleiding om het 
sierhek en ander werk uit 
het oeuvre van de kunste
naar te tonen.

Bent u geïnteresseerd in het 
bijwonen van deze middag, 
meldt u zich dan aan via mu
seum@zandvoort.nl. De en
tree bedraagt € 2,25. In het 
museum is een gelimiteerde 
oplage van de zeefdruk van 
het Koningshek te koop. De 
kunstenaar zal aangekocht 
werk speciaal signeren. De 
tentoonstelling is te bezich
tigen tot en met 15 septem
ber aanstaande. Meer in
formatie en openingstijden 
vindt u op www.zandvoorts
museum.nl.

presenteerd, zal gedichten 
uit deze bundel voordragen. 
Peer is volgens zijn fans 
een briljanten muzikant. 
Hij wordt beschreven als 
een singer/songwriter die 
doorleefde ‘funkedelische’ 
gitaarmuziek met een tikje 
moderne funk brengt. Zijn 
muziek is rauw en/of ge
voelig en het weet je echt 
te pakken. 

Het duo treedt zaterdag 
op vanaf 15.00 uur. Het 
Zandvoorts Museum is 
vanaf 14.45 uur open voor 
de belangstellenden. De en
tree bedraagt € 2,25 maar 
kinderen en houders van 
een museumjaarkaart heb
ben gratis toegang.

Margot Berkman voor haar sierhek in het museum

Froukje van Tetterode

C U L T U U R

Plan plan!
Lovina ligt in het noorden van Bali. Het staat bekend om 

haar zwarte zandstranden en een prachtige zonsonder-

gang. Ook is dit de perfecte plek om dolfijnen te spotten, 

maar verwend als ik ben laat ik deze excursie aan mij 

voorbij gaan. Ik heb tenslotte al vele dolfijnen gezien tij-

dens andere reizen.

door Ilja Noltee

In Lovina besluit ik heer
lijk een aantal dagen van 
de zon, de zee en het 
zwembad te genieten. ’s 
Avonds smikkel ik samen 
met mijn reismaatjes een 
Mahi Mahi naar binnen, 
die in de vroege och
tend gevangen is door 
een plaatselijke visser. 
In Lovina verblijven we 3 
dagen, waarna we door
rijden naar Padangbai, 
de meest gunstige plaats 
voor een overtocht naar 
Lombok. De bootreis 
duurt zo’n 6 uur. Nadat 
ik me in mijn bikini geïn
stalleerd heb op het dak 
van de boot om zo nog 
even wat zonnestraaltjes 
mee te pikken, breekt de 
hel los en komt het met 
bakken uit de hemel. 
Want ook dat gebeurt 
in Indonesië, regensei
zoen of niet! Op Lombok 
neemt onze tourleader 
Herrie ons mee naar zijn 
woonplaats, waar we zijn 
twee dochters en vrouw 
ontmoeten en een kijkje 

Volgende week deel 3.

nemen in zijn huisje. Trots 
laat hij ons alle kamertjes 
zien, inclusief het gat in de 
grond dat als toilet moet 
dienen. Het is triest, maar 
ook fijn om hem te zien 
glunderen. Toch vraag ik 
me af of zo iemand echt ge
lukkig is met wat hij heeft, 
aangezien hij met ons mee
reist en in vele prachtige 
hotels slaapt. De verschil
len zijn enorm in dat geval.

Het dorpje waar Herrie 
woont stroomt uit wan
neer bekend wordt dat er 
een groep ‘blanken’ is gear

riveerd. Het spektakel van 
de dag! In de binnenlan
den van Lombok maken 
we prachtige wandelin
gen door de knalgroene 
rijstvelden en langs 
beekjes en watervallen. 
Wij zijn hier tijdens de 
ramadan en ’s avonds 
worden we dan ook wak
ker gehouden door de 
feestvierende en etende 
mensen in de kleine dor
pen rondom onze bunga
lows. Lombok is werke
lijk prachtig en een stuk 
minder toeristisch dan 
Bali. Het is maar net wat 
je zoekt. Inmiddels zijn 
wij alweer toegekomen 
aan de laatste dagen van 
onze groepsreis, welke wij 
zullen doorbrengen op 
de Gilieilanden, het hof 
van Eden in het toch al 
paradijselijke Indonesië. 
De onderwaterwereld is 
hier onbeschrijfelijk en 
mijn onderwatercamera 
komt dan ook goed van 
pas! Zeeschildpadden, 
vissen in alle kleuren van 
de regenboog en vele ver
schillende koralen komen 
tijdens deze snorkeltocht 
aan ons voorbij. Het is 
een heerlijke afsluiter 
van deze waanzinnige 
Shoestringgroepsreis, 
maar gelukkig blijf ik nog 
1 weekje alleen in dit ge
weldige land! Plan plan, 
oftewel, rustig aan….

Rijstplukker Lombok

Bountystrand Gili Meno

reisverslag
Het reisverslag van Ilja Noltee wordt in 3 delen gepubliceerd. Onderstaand deel 2.
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

De Seniorenvereniging Zandvoort

GEEF ONS DE VIJF 
Wordt u ons 500ste lid? 

Dat kan voor slechts 5 euro tot eind 2013.
Bent u 50 jaar of ouder, dan is dit de gelegenheid om, zonder verdere 
verplichtingen, met onze vereniging kennis te maken. U krijgt onze 
nieuwsbrieven en u kunt mee doen aan een van onze activiteiten.
U bent van harte welkom.
Wat wij allemaal doen? Kijk op www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
Interesse, informatie? Bel: 023-5717225 Jan Hollander of
 023-5718205 Els Kuijper

Courant 
Zandvoortse 
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Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen
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Weer

Temperatuur

Max 21 21 19 19

Min 12 13 13 12

Zon 85% 65% 40% 45%

Neerslag 10% 15% 60% 65%  

Wind w. 3 wzw. 3 w. 3-4 w. 4-5

Tot het weekend heel 
aardig augustusweer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Ideale temperaturen van 
rond 22 graden houden we 
ook nog enige tijd vast. Wel 
komt er wat meer bewolking 
in Zandvoort vanaf donder
dag. Hele zwakke storingen, 
althans uitlopers ervan kun
nen zuidelijk NoordHolland 
nipt bereiken. 

In het weekend zien we 
toch wel een kleine veran
dering, in eerste instantie 
op de weerkaarten, als de 
depressies waarschijnlijk 
een wat zuidelijker koers 
gaan volgen. Mogelijk ge
raakt een nog wat uitdie
pende depressie dan op het 
noordelijk gedeelte van de 
Noordzee en dat is al een 
eind richting Nederland. 

Regen en buiengebieden 
hiermee samenhangend 
volgen ook dat zuidelijker 
traject. De daarbij behoren
de neerslagsignalen zouden 
in eerste instantie Noord
Nederland kunnen bereiken, 
maar of onze regionen ook 
een aantal buien of buitjes 
krijgt is nog enigszins on
zeker momenteel. Met wat 
geluk blijft het goeddeels 
droog zaterdag en zondag.

Het Amerikaanse weermo
del was steeds opvallend 
consequent met in de eer
ste week van september 

een flinke lift van het kwik 
richting (hoog) zomerse 
waarden. Mocht dit scenario 
alsnog gaan uitkomen krijgt 
de zomer gewoon weer een 
leuk vervolg en zijn we tot 
pakweg 10 september ver
trokken voor grandioos weer, 
maar de twijfels groeien. 
Het Europese weercentrum 
is veel gematigder namelijk. 

De eerste fase van septem
ber (‘als de kinderen weer 
naar school zijn’) heeft wel 
de naam om stabiel en 
warm weer af te leveren. 
In sommige gevallen zijn 
tot na 15 september tem
peraturen opgetekend van 
boven 30 graden, maar tro
penwaarden zijn zeldzaam.

Diverse prognoses voor de 
middellange termijn mik
ken alvast op een puike 
septembermaand. Het is 
dus de vraag of de eventue
le depressiedoorbraak vanaf 
het weekend echt gestalte 
gaat krijgen. Volgens de net 
genoemde prognoses krijgt 
het wisselvallige en koele 
weer dus nauwelijks een 
kans. 

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl 
of op nr. 09001234554.

weerman Marc Putto 

De meteorologische zomer sluit in stijl af en tot septem-
ber blijft het zonder meer fraai weer. Een hogedrukge-
bied in de buurt van Nederland met uitstraling naar het 
noordoosten geeft tot het weekend overwegend zonnig 
en bovenal droog weer af. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Pluspuntvrijwilligers wijzen de weg 
in een financieel doolhof

Nooit rood gestaan bij de bank, maar door de ondoor-
zichtige regelgeving van de overheid ineens diep in 
de schuld. Het komt in ons land vaker voor dan we 
denken. En meestal onopzettelijk en door onbegrip. 

Dat is ook de mening van Paul de Wit (62), een van de 
zes vrijwilligers bij Pluspunt, die zich bezig houden met 
het verzorgen van belastingaangiften en het ontwarren 
van grote financiële knopen. Door aanpassing dan wel 
uitbreiding of vervanging van overheidsmaatregelen is 
een financieel doolhof gegroeid, waarin vaak alleen des
kundigen het pad naar de uitgang nog weten te vinden.

Zelfstandig ondernemer Paul de Wit, geboren in 't Gooi 
en via Haarlem zeven jaar geleden naar volle tevreden
heid in Zandvoort aan Zee gestrand, meldde zich vrijwel 
meteen aan als vrijwilliger bij Stichting Pluspunt om 
op de Belbus te rijden. En omdat bedrijfseconomie en 
fiscale zaken zijn grote interesse hebben voegde hij zich 
later bij de belastingvrijwilligers. “Op de Belbus rijden 
moest ik na een paar jaar opgeven, want het admini
stratieve werk begon steeds meer tijd te vragen”, ver
telt hij op de dag, dat hij net in een nieuwe financiële 
wantoestand is gedoken. “De mensen weten vaak niet 
eens, dat zij een groeiend financieel probleem hebben. 
Totdat de overheid aan de bel trekt en grote sommen 
geld opeist.” 

Een simpel voorbeeld: Een oudere vrouw helpt haar 
zoon, die zich niet op zijn gedoogde woonadres mag 
laten inschrijven, aan een noodzakelijk postadres. Hij 
wordt op haar adres ingeschreven, met als gevolg dat 
beide inkomens administratief bij elkaar worden opge
teld. Zij heeft dus in werkelijkheid niet meer geld, maar 
wordt door die samentelling gekort op haar uitkering 
en moet het volgens de ambtelijke regels teveel uitbe
taalde geld teruggeven. Zo wordt de vrouw voor haar 
behulpzaamheid gestraft. En teneinde raad wendt zij 
zich tot Pluspunt, waar Paul de Wit mag proberen dit 
knellende probleem op te lossen.

Ooit beloofde de toenmalige premier Jan Peter 
Balkenende, dat de regelgeving in ons land eenvou
diger zou worden, maar ook Paul de Wit constateert 
tot zijn grote ongenoegen, dat het tegendeel waar is. 
“De raderen van de verschillende overheden draaien 

langs elkaar heen. Bij Pluspunt behandelen we 
jaarlijks zo'n 300 belastingaangiftes. In 10% blijkt 
het vóór onze bemoeienis hopeloos verkeerd te 
zijn gelopen. Probeer dat maar eens recht te 
breien bij een belastingdienst, die steeds stug
ger en onverbiddelijker wordt. Daarom proberen 
we zoveel mogelijk de problemen voor te zijn.”

Een ander voorbeeld uit de praktijk: De Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) stuurt een AOW ontvan
gend echtpaar, waarvan een der partners wegens 
ziekte uit huis moet worden geplaatst, een brief 
met de tip, dat voor beiden nu AOW voor één per
soon kan worden aangevraagd. Dat levert netto 
circa € 600 per maand meer op. Er wordt in deze 
brief echter niet bij verteld, dat een en ander van 
negatieve invloed kan zijn op andere regelingen, 
zoals bijvoorbeeld vrijstellingen, huursubsidie en 
zorgtoeslag. Het gevolg kan zijn, dat de nog thuis 

wonende partner er financieel juist op achteruit gaat. 
“Een gevaarlijke brief dus”, stelt Paul de Wit, die de SVB 
in een brief op dit gevaar heeft gewezen.

De financiële problemen met de overheid ontstaan 
vaak na de pensionering. Werkers in een lage loon
schaal, die in het verleden nooit een belastingaan
gifte hebben moeten invullen, moeten dat ineens 
wel als zij naast AOW bijvoorbeeld ook een pensioen 
ontvangen. Als dit onjuist gebeurt kunnen na een 
tijdje problemen ontstaan, die al snel groter wor
den wanneer niet adequaat wordt gereageerd. Het 
belastingteam van Pluspunt streeft er dan ook naar 
problemen zoveel mogelijk voor te zijn door tijdig 
in te grijpen. Maar de vrijwilligers moeten dan wel 
ervan op de hoogte zijn, dat er problemen kunnen 
ontstaan. Er zijn dan ook afspraken gemaakt met 
het Loket Zandvoort en de Ouderenzorg om alarm 
te slaan als signalen over (dreigende) financiële zorg 
worden opgevangen. Ook zou het mooi zijn als fami
lieleden en mantelzorgers van mensen, die door de 
belastingdienst in geldproblemen (dreigen te) raken 
hen de weg naar het belastingloket van Pluspunt 
wijzen.

De belastingvrijwilligers houden zich niet alleen be
zig met het invullen van de aangiftes, maar maken 
hun cliënten ook wegwijs in de complexe wereld van 
regelingen, waar zij mogelijk recht op hebben. Paul 
de Wit, die zelf jaarlijks zo'n 70 aangiftes en andere 
geldzaken afhandelt, heeft zelf heel veel voldoening 
van dit vrijwilligerswerk en weet, dat zijn collega's 
er net zo overdenken. “We kunnen ontzettend veel 
betekenen voor de mensen. De financiële wereld is 
enorm complex en hulp is vaak onontbeerlijk.”

Tom Hendriks

Vrijwilliger Paul de Wit
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Te huur: 7 pers. chalet 

op het eiland van Maurik. 
(Betuwe) 

All in prijs al vanaf 
€ 495 p.wk. 

Voor info: marcelhorneman @
gmail.com

.........................................................
One Stop Nail Shop

A.B. Nails in Haarlem: 
nagelstudio, 

opleiding tot nagelstyliste, 
groothandel

 in nagel producten 
en div. workshops.
Tel. 0235245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten 

Zandvoort. Speciaal 
tarief Schiphol voor bus 

en personen vervoer 
Vanaf € 42,50 

tel. 0238885588
.........................................................

Nazomeren in Oostenrijk
Te huur:

 4 pers. appartement 
in midden Oostenrijk, 

zomer en winter.
Huurprijs vanaf 
300, per week. 

Informatie: 
J. Smit 06 54616812 

of email 
christelsmit@casema.nl 

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 0652461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door 

zorgverzekering) 
.........................................................

Nieuwe 
Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 

Haarlem, 
tel. 0235476101

 www.sunergy.info
.........................................................

Hoveniersbedrijf 
Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie 
straatwerk. 

0235353591 of 
0622209568

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 0653498304 
www.trade-ard.nl 

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 0644 696 001.  

www.repit.nl 
Met garantie.

.........................................................
TE HUUR € 750,-

Leuk hoekpand, alles in 
nieuwstaat! +/ 45 m2

Indeling: entree,ontvangst/
receptieruimte, 

links behandelkamer 1, 
rechts behandelkamer 2 

met aangrenzend 
douche/toilet.

voor meer info: 
0643049362

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken 

+ nagels knippen 
+ eelt verwijderen 

+ evt. likdoorns weghalen 
+ creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info: 5734944 of 

0650203097

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
1017 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

0653693409
.........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.0235311330

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

0235713919 
of 0653231754

.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Al gehoord over 
'SKiP-Natuurlijk'? 
Het is de zorg voor 
passende opvang, 

de zorg voor blije kinderen, 
de zorg voor de doorgaande 
lijn naar het basisonderwijs: 

Het is: kinderopvang 
met zorg voor elkaar. 

www.pippeloentje-pluk.nl
.........................................................

Healing Service: 
maandagmiddag 2 septem

ber op afspraak tussen 
14.00 en 16.00 uur.

Gebed voor zieken en 
andere problemen.

Haltestraat 62b. 
Tel. 0640236673

.........................................................
Garagebox te huur
Tjerk Hiddesstraat

€ 105 p/m
5714825  5714170

.........................................................
Garnalennetten

Solide handgemaakte 
garnalennetten (kro's) in 

div. maten.(1.25m tot 2.10m) 
Info: www.garnalennet.nl

Tel. 06  40458900 overdag 
of 06  47940384 
(18.00  21.00 uur)

.........................................................
Ervaren schoonmaker 

zoekt werk bij u 
thuis of op bedrijf. 

Eenmalig of blijvend. 
€ 12,50 p.u. 

Tel. 0633448192
.........................................................

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15, 
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.
schroten 13x90 mm € 2.60/m.
lengtes van 2.10 tot 5.40 m. 

andere artikelen 
op bestelling

geopend za 12.0017.00 u en
op afspraak, ook ’s avonds. 

uitsluitend á contant, 
geen pin

AANBIEDING: 
25% KORTING op

 schroten t/m 7 sept. a.s.
van € 2.60 voor 1.95/m.

Joost van Diepen 
tel. 06  29091069

.........................................................
Hoera 

Tamara 30 jaar
 van harte gefeliciteerd.
Dikke kus Tom en Rick

Zaterdag 31 augustus 
vanaf 10.00 uur 
garageverkoop 

privé spullen. 
Zandvoortselaan 115

.........................................................
Lieve mama,

gefeliciteerd met je 
30ste verjaardag.

Dikke kus en knuffel Wesley
.........................................................

Voor een pedicure 
behande ling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hotstone 
massage en / of Reiki 

behandelingen.
Provoet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 0646098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Gezocht: mannelijke 
salsa danspartner 
voor beginners 1A. 

Lessen starten in september. 
Leeftijd tussen 2545 jaar. 

Tel. 06  55964637
.........................................................

Loods te huur 
in Zandvoort Centrum. 

Ongeveer 90m2. 
Uitstekend geschikt voor 

o.a. opslag van strandtent/
bedden/stoelen etc.

Prijs: € 600, p.m.
Meer info: 0655184118

.........................................................
Top muziek uit Ierland!

The Fureys & Davey Arthur
Maandag 4 november
in theater De Krocht.

Kaarten nu verkrijgbaar
via www.thefureys.nl

of tel. 0654677947
.........................................................

Stucadoor 
heeft tijd over. 

Vanaf € 6 per m2. 
Ook schilderwerk mogelijk. 

€ 15 p/u p.p.
0627048739

.........................................................
Werkende vrouw 

zoekt woonruimte 
in het groen van regio 

Kennemerland. Bijvoor beeld 
een tuinhuisje, chalet, 
appartementje o.i.d.
Huur max. € 500,
Tel: 06  33885000
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Zolang 
mensen in automaten 

en schappen colaflessen 
met hun naam erop zoeken, 

wordt het idee dat wij de meest 
intelligente levensvorm 
in het universum zijn 

toch sterk in twijfel 
gebracht. 
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Tegeltje

Uitgesproken!
Hij leeft ieders droom, onze dorpsbewoner Bart Botschuij-
ver. Sinds april is hij 56 jaar jong en nu al met de VUT. Die 
vrije tijd is hem uiteraard niet aan komen waaien, daar 
heeft hij hard voor gewerkt: ruim 36 jaar bij de Luchtmacht. 
Zijn afscheid ging gepaard met een enigszins dubbel gevoel 
in zijn hart. Maar het bracht hem ook de mogelijkheid om 
zich met nieuwe, hele andere dingen bezig te houden. Want 
stilzitten… daar doet Bart weinig aan.

door Mandy Schoorl

Bart is van oorsprong Amsterdammer, maar na 35 jaar in 
ons dorp wonen kent hij meer mensen dan zijn vrouw 
die hier geboren is. Zijn passies liggen op meerdere ter
reinen. Golfen is daar één van. Goed genoeg voor de KLM 
Open is hij nog niet, maar dat mag hem niet deren. Hij 
speelt de sport voor zijn plezier. Sinds hij niet meer werkt 
is hij ook zijn huis aan het opknappen. “Nee, geen grote 
verbouwingen, een beetje verven hier en daar, alles rustig 
in mijn eigen tempo met mijn twee linkerhanden”, licht 
hij toe. Hij is getrouwd met Elisa en zij hebben 2 kinderen, 
2 kleinkinderen en hun 3e kleinkind is op komst. Heerlijk 
vindt hij het om tijd met ze door te brengen en hij haalt 
het oudste kleinkind graag twee keer per week op uit 
school. 

Een gouden tijd heeft hij het gevonden, als ambtenaar 
materieel logistiek bij Defensie. Hoewel Bart zelf zegt 
niets ernstigs te hebben meegemaakt, zijn er zeker din
gen die diepe indruk bij hem hebben achtergelaten. De 
intimidaties van de Molukkers in 1977, bij de kazerne waar 
hij toen zat, waarbij hij een pistool op zich gericht heeft 
gekregen, en de plaatsing van maanden in Afghanistan 
in 2005 waar hij 3 aardbevingen heeft meegemaakt. Een 
pluspunt aan zijn werk was dat hij altijd materieel mocht 

lenen, wat hem goed van pas kwam tijdens het organise
ren van evenementen in ‘zijn’ dorp. En dan ging het voor
namelijk om diensttenten, die door zijn baas gekscherend 
‘De tenten van Bart’ werden genoemd. Ieder jaar hebben 
die hun doel gediend in de Potgieterstraat en omstreken 
voor rommelmarkt, straatbarbecue of kinderspelen. 

Tot vorige week is Bart drukdoende geweest met die 
voorbereidingen voor deze inmiddels bekende jaarlijkse 
rommelmarkt rondom het Ten Kateplantsoen, die hij met 
enthousiaste vrijwilligers uit de buurt organiseert. Maar 
het ging dit keer moeizamer dan de jaren voorheen. Sinds 
de subsidiegeldkraan is dichtgedraaid moeten zij met pijn 
in het hart constateren dat vooral de Kinderspelen er aan 
zullen moeten geloven. Hij pleit er dan ook graag voor 
om een deel van de subsidie terug te krijgen waardoor 
dit leuke evenement weer op dezelfde manier voorgezet 
kan worden volgend jaar. Gesprekken met de gemeente 
en bedelbrieven zijn alweer opgesteld. Mocht iemand zich 
spontaan als sponsor willen aanbieden voor volgend jaar, 
dan hierbij alvast hun grote dank!

‘De tenten van Bart’

Kijk nou eens!
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Jaren geleden stond hier op zaterdagavond een ontelbaar 
aantal auto's van mensen die naar de vrijgezellen manege gingen. 

Nu hebben de natuurspotters een brug gekregen. 

Interview

Bart Botschuijver

Ik schrijf voor de krant. En daar staat nieuws in. Veel leuk 
nieuws, maar ook minder leuk nieuws. Maar als je het 
nieuws om zes uur bekijkt, de landelijke krant leest of NU.nl 
bekijkt dan wordt je er niet echt vrolijk van! Als ik nu naar 
de headlines kijk van NU.nl, dan beginnen de meeste head
lines met”dode”, “gewonde”, “zelfmoord, of “verdachte”. Het 
gaat eigenlijk alleen maar over dood en geweld. Is dat nu 
hoe de wereld er echt uit ziet? Werkelijk? Dat wordt zo 
geschetst in de media. Of het is weer een schandaal hier 
en daar. Wat een ellende toch allemaal!?

Net zoals nu blijkt dat de oprichter van Alpe d’HuZes, na een 
liefdadigheid evenement het geld in zijn eigen zak heeft 
gestoken. En nu roept KWF kankerbestrijding keihard dat 
ze speciale instructies gaan geven aan al hun collectanten 
om met kritiek van wantrouwige gevers om te gaan. Geef 
ons eens ongelijk om wantrouwig te zijn over onze liefda
digheid aan een goed doel! 

Ik vind het maar verdacht. Het zou mij niets verbazen als 
KWF kankerbestrijding ook geld in eigen pocket steekt. 
Want hoe weten we nou ECHT waar ons geld naar toe 
gaat? Tegenwoordig kunnen we niet meer op het nieuws 
vertrouwen. Wat ze ook roepen. Ik vind het meeste nieuws 
negatief en het brengt ons angst, zorgen en een verkeerd 
beeld over zaken. We kunnen er niet omheen helaas, maar 
het beïnvloed wel onze gemoedstoestand. En wat hebben 
we er nou echt aan om te weten hoeveel moorden en do
den er zijn gevallen hier en daar? 

Positiviteit de wereld in sturen, daar hebben we wat aan! In 
plaats van met z’n allen angstig worden en roepen dat het 
een schande is allemaal. Daar schie
ten we echt niets mee op hoor. Ik zou 
zeggen: minder nieuws lezen/kijken 
en je beste vriend eens een bloemetje 
geven. Zomaar.

In het nieuws



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Wist u al dat wij de nieuwe

collectie biologische
kaarsen binnen hebben?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand september voor Pashouders
Duitse biefstuk of Runder tartaartjes

5 halen = 4 betalen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
OPI San Francisco nagellak Herfstcollectie 2013
OPI complete	Manicure	of	Pedicure	ca	55	min.	€ 29 

ZandvoortPas September Special: 
OPI San Francisco nagellak 15 ml 3+1 gratis

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

15% KORTING
OP WENSKAARTEN

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand september

Krachtige rode wijn 
bij de BBQ!

VAN DEN BELD 
BARRIQUE 2007

Nu GOED OP DRONK!
Nu per fles van € 12,95 

voor maar € 7,95
Nu bij 12 flessen slechts 

€ 5,95 per fles
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   11 26       9 11

 5         7 21\13    

 17     18 11\19        

   16           20

   19       16\6      

   7     6\14        

   15 15\26           7

 19           10

 17           5

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 AKG   GE   GAH
   +   =  
 -   -   -
 CDD   CK   CGH
   +   =  
         
 DAJ   DJ   DFH
   +   =  

De oplossing staat elders op deze pagina

 
 687 + 73 = 760
  -   -   -
         
 422 + 48 = 470
         
         
 265 + 25 = 290

Oplossing Breinbreker

Dier van de Week
Bas en Bianca zijn twee leuke, vriendelijke en vrij grote konijnen. Ze zijn 
alweer een tijdje in het asiel en onlangs zijn ze aan elkaar gekoppeld. Dat gaat 
zo leuk samen dat ze ook graag samen naar hun nieuwe thuis willen. Voor dit 
leuke stel is een huis met een grote tuin een vereiste, ze willen gezellig samen 
in een heel groot hok met een ruime buitenren wonen en lekker samen in 
het gras rennen. 

Heeft u een plaats voor dit enorm leuke stel? Kom dan snel eens langs om 
kennis met hen te maken. Ze wachten al op u. Dierentehuis Kennemerland, 
Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Bereiding:
Bestrooi de kip met peper en zout. 
Verhit de olie in een ruime braad
pan en bak de kip en de saucijzen 
in 6 min. rondom bruin. Neem het 
vlees uit de pan. Bak in hetzelfde 
vet de ui 8 min. op laag vuur. Leg 
het vlees terug in de pan. Voeg de 
kruiden, tomaat, bonen, bleeksel
derij, knoflook en wijn toe en laat 
25 min. sudderen. Breng op smaak 
met peper en zout. Strooi de ge
hakte peterselie erover. Serveren 
met gekookte aardappelen en een 
tomatensalade.

 Benodigdheden: 
 4  varkenssaucijzen
 600 gr  kipdrumsticks
 6 el  olijfolie
 4  uien, in ringen
 2  stengels bleekselderij, 

van draden ontdaan en in 
dunne stukje gesneden

 1 bosje  platte peterselie, fijn gehakt
 4 tl  gedroogde Provençaalse kruiden
 2 blikken  tomatenblokjes (à 400 g)
 2 blikken  reuzenbonen (à 425 g), uitgelekt
 5 teentjes knoflook, fijn gesneden
  enkele takjes verse tijm, gerist,
 400 ml volle rode wijn.

   11 26         9 11

 5 3 2     7 21\13 4 9

 17 8 9 18 11\19 4 8 5 2

   16 6 4 2 3 1 20  

   19 8 2 9 16\6 2 4  

   7 1 6 6\14 7 4 3  

   15 15\26 1 5 9 6 5 7

 19 6 7 5 1   10 6 4

 17 9 8       5 2 3

Oplossing Kakuro

Kook eens anders…
in Het Wapen van Zandvoort!

Vrijdag 6 september zal het Wapen van Zandvoort 

onderstaand recept serveren. Reserveren kan via 

tel. 023-7431556 of aan de bar in het café aan het Gasthuisplein. 

(advertentie)

Cassoulet à ‘l'Écusson de Zandvoort’
Stoofpot met saucijzen en kipdrumsticks op 

de manier van het Wapen van Zandvoort.
Hoofdgerecht voor 4 personen

Bezoekje aan de zandsculpturen
Zeven leden van Rotary 
Bloemendaal hebben een 
groep cliënten van Nieuw 
Unicum een geweldige mid
dag in Zandvoort bezorgd. 
De cliënten werden langs de 
zandsculpturen begeleid en 
als cadeautje was ook de zon 
aanwezig. De middag was 
zeer geslaagd, langs deze 
weg bedanken de cliënten de 
begeleiding voor de gezellige 
middag. 
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Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
•  Dr.Joh.G.Mezgerstraat 142, kappen boom achtererf, verzon-

den 19 augustus 2013, 2013-VV-092.
•  Tolweg 1, snoeien twee bomen in zijtuin, verzonden 19 au-

gustus 2013, 2013-VV-093.
•  Zr. D. Bronderstraat 1, snoeien boom zijtuin, verzonden 19 

augustus 2013, 2013-VV-094.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
•  Zeestraat 34, vervangen bestaand kozijnen, verzonden 22 

augustus 2013, 2013-VV-079
•  Hogeweg  37, plaatsen luchtbehandelingskast en maken 

doorbraak, verzonden 22 augustus 2013, 2013-VV-077.
•  Hogeweg 46, verhogen ligging gebouw (legaliseren), ver-

zonden 22 augustus 2013, 2013-VV-081.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Gemeentelijke publicatie week 35 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 34 en 
de verdere in week 34 door het college genomen besluiten 
zijn in week 35 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort
Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 
maakt het college van de gemeente Zandvoort het volgende 
bekend. Het college heeft in de vergadering van 13 augustus 
2013 de volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoor-
waarden gemeente Zandvoort vastgesteld.  
•  In te stemmen met de Regeling algemene dienst gemeente 

Zandvoort 2013, het GO is akkoord. 

In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt de 
gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht wederom 
te zijn vastgesteld. 

Schoonmaak GFT-containers
Van 2 september 2013 t/m 6 september 2013 worden de 
GFT-rolemmers schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag 
als het legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het 
legen staan totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: 
Dit kan ook na 17.30 uur zijn. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
•  Strandafgang Paulus Loot 8, gedeeltelijk veranderen strand-

paviljoen, ingekomen 13 augustus 2013, 2013-VV-103.
•  Brugstraat 14, uitbreiden van de woning, ingekomen 19 

augustus 2013, 2013-VV-104.
•  Tussen Sophiaweg en spoorzone, het kappen van 14 bomen, 

ingekomen 20 augustus 2013, 2013-VV-105.
•  Zandvoortselaan 185, plaatsen dakkapellen, ingekomen 21 

augustus 2013, 2013-VV-106.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 
8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website 
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtenco-
ordinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiteraard 
kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan 
de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling ver-
wezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Op 6, 7 en 8 september zal op Circuit Park Zandvoort het evenement

‘Trophy of the Dunes’ plaatsvinden.

Ingevolge de door de Provincie Noord-Holland d.d. 4 februari 2011 afgegeven 
definitieve beschikking WM, informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand 
evenement zogenoemde UBO-dagen zullen gebruiken.

Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit hoorbaar zal zijn dan  
op andere dagen en/of evenementen.

Met vriendelijke groet,

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

Mededeling aan 
alle inwoners 
van Zandvoort 
en omgeving

Non-stop de Elfstedentocht gepeddeld

Nieuwe namen op Autosport Monument

Alfa Romeo neemt bezit van circuit
Het is onze 25-jarige plaatsgenoot Emma Reijmerink, 
sportinstructrice van The Spot in Zandvoort, gelukt om 
non-stop en solo op een SUP-board de Elfstedentocht 
te peddelen. Zij mag zich nu de eerste vrouw ter wereld  
noemen die deze prestatie heeft geleverd.

Komende zaterdag worden er twee namen op het Natio-
naal Autosport Monument, naast de ingang van Circuit Park 
Zandvoort, bijgeplaatst. Dat monument eert Nederlanders 
die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de nationale 
autosport, nu maar ook in het verleden.

Afgelopen weekend was het genieten voor Alfa Romeo-

liefhebbers uit heel Europa. Op Circuit Park Zandvoort 

werd een drukbezocht evenement voor enkel dat merk  

gehouden en de echte liefhebbers wisten het te vinden.

Na haar vertrek vorige week 
dinsdag, om 06.54 uur 
vanuit de Prinsentuin in 
Leeuwarden, finishte zij de 
volgende dag, na 220 hele 
lange kilometers in een tijd 
van 39.01.58 uur, kort voor 
middernacht. Reijmerink 

Komende zaterdag worden 
de namen van Guido van der 
Garde en Robin Frijns bijge
schreven. Van der Garde is 
op dit moment de enige 
Nederlandse coureur die 
uitkomt in het Walhalla van 
de autosport, de Formule 1. 
Hoewel de renstal waarvoor 

Spettacolo Sportivo, de naam 
van het evenement, is eigen
lijk een super clubmeeting, 

beoefent de sport pas sinds 
een jaar, maar heeft nu al dit 
record op haar naam weten 
te brengen. De Zandvoortse 
had het geluk dat de om
standigheden ideaal waren; 
windstil, aangename tem
peraturen en ’s nachts een 

hij rijdt, Caterham, nieuw is 
in de F1, heeft hij afgelopen 
weekend in België toch la
ten zien dat zowel hij als 
zijn renstal potentie heb
ben. Het resultaat van de 
training was de 14e plaats 
en dat was het beste resul
taat ooit zowel voor hem 

die om het jaar op de circuits 
in Zandvoort of in Assen ge
organiseerd wordt. Er is dan 

watersportautosport

door de volle maan verlicht 
parcours. De laatste kilome
ters naar de meet werd ze 
begeleid door zes vrienden 
en collega’s van The Spot, die 
haar ook hielpen bij de voor
bereiding en uitwerking van 
dit plan.

Kick-off
Met haar sponsors The Spot 
Watersport uit Zandvoort, 
Starboard, Van Den Berg Surf
& House of Hygge achter 
haar, begon Emma aan haar 
geheime missie. “Ik ben dit
seizoen na mijn eerste wed
strijd geblesseerd geraakt, 
dus ik greep deze uitdaging
met beide handen aan. Voor 
mij is dit een kickoff naar 
een winter keihard trai
nen, om volgend seizoen 
weer veel wedstrijden voor 
Starboard te SUP’en”, aldus 
een blije Reijmerink. Namens 
de Zandvoortse Courant van 
harte gefeliciteerd met deze 
wereldprestatie.

als voor Caterham. 

Robin Frijns rijdt op dit mo
ment in de GP2, zeg maar 
de Formule 2 klasse. Hij is 
al heel lang in de autosport 
actief en wordt gezien als 
de tweede Nederlander die 
mogelijk op korte termijn in 
de Formule 1 zal gaan deel
nemen. De beide coureurs 
zullen tussen 13.30 en 14.00 
uur bij het monument bij 
de ingang van Circuit Park 
Zandvoort aanwezig zijn 
voor de onthulling.

van alles te doen. Het gaat 
van racen tot showen en van 
gadgets tot een concours 
d’élégance. Veel Alfafans be
zochten zaterdag en zondag 
Circuit Park Zandvoort en ver
gaapten zich veelal aan de bij
zondere modellen, van oude 
tot de nieuwste modellen. 

Emma Reijmerink



Zandvoortse Courant • nummer 35 • 29 augustus 2013

23

SV Zandvoort in mineur Komend weekend Historic Grand Prix 

Eerste winst ZSC na zomerstop

SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag in de strijd om 
de KNVB-cup geen goede zaken gedaan. Zondag tweede  
klasser Velsen stak een spaak in het wiel van het elftal 
van Pieter Keur. De gasten wonnen op Zandvoortse grond  
met 2-3.

De poster bij een Zandvoorts eetcafé, zegt het: ‘Without  
history, no future’, zonder geschiedenis geen toekomst.  
Vorig jaar organiseerde Circuit Park Zandvoort, samen met 
de Historische Automobiel Race Club, met succes de eerste 
Historic Grand Prix. Komend weekend volgt editie twee.

De softbalsters van ZSC zijn na de zomerstop goed van start 
gegaan. Bij Sparks wonnen de Zandvoortse dames vorige 
week verdiend met 6-13. Vooral pitcher Maura Renardel de 
Lavalette liet van zich spreken, zij wist met haar ‘dropbal-
len’ de slagkracht van de thuisclub aan banden te leggen.

Zandvoort is op zoek naar 
een nieuw elftal nu er een 
aantal vaste basisspelers 
niet meer beschikbaar zijn. 
Een aantal kandidaten voor 
een basisplaats waren zater
dag afwezig waardoor Keur 
een aantal noodmaatregelen 
moest treffen. De meest op
vallende was Bas Lemmens. 
De verdediger werd onder de 
lat opgesteld omdat Jorrit 
Schmidt, waarschijnlijk, een 
zware blessure heeft opge
lopen tijdens de wedstrijd 
om de Haarlems Dagblad 
cup tegen Hillegom, en Boy 
de Vet niet beschikbaar was. 
Lemmens is een uitstekende 
zaalkeeper en dus was de 

Jan Lammers deed vorig 
jaar mee in het Delta Lloyd 
Nederlands Kampioenschap 
Historische Toerwagens & 
GT’s. Deze klasse is ook dit 
jaar van de partij met een 
startveld van 55 deelnemers. 
Nog een klasse die vorig jaar 
de harten van het publiek 
wist te stelen is de Grand Prix 
Cars uit de perioden van ‘voor 
1961’ en ‘19611965’. 

Hoogtepunt is toch wel de 
officiële FIA Masters Historic 
Formula One Championship, 
met wagens uit de periode 
19661985. Dit jaar zullen op
nieuw de Lotus Formule 1 uit 
1980, de Unipart Ensign uit 
1980 waar Lammers nog in 
heeft gereden en de McLaren 
waarmee James Hunt de 
wereldtitel in 1976 heeft be

Zandvoort scoorde in alle vijf 
de innings wel een keer. De 
dames hadden er na een ge
dwongen rustpauze duidelijk 
zin in. Ook Sparks deed een 
duit in het Zandvoortse zak
je want menig Zandvoorts 
punt, met name in de vierde 
inning, werd gemaakt door 

keuze van Keur niet zo ver
wonderlijk.

Al in de eerste fase ging 
het voor Zandvoort fout. In 
de 6e minuut reageerde de 
hele Zandvoortse verdedi
ging, inclusief de keeper, op 
een handsbal van een speler 
van Velsen. De arbiter echter 
floot niet waardoor het voor 
de Velsense spits vrij simpel 
was om Lemmens het nakij
ken te geven, 01. Deze stand 
was tevens de ruststand. 
Heel snel na de thee keek 
Zandvoort tegen een grote
re achterstand aan. Uit een 
corner kon Velsen via een 
kopbal opnieuw juichen, 02. 

haald, te zien zijn in een start
veld bestaande uit 20 auto’s.

Ook de Historische Mono
posto Racing doet weer mee. 
Dit veld is onderverdeeld in 
vier raceklassen en bestaat uit 
aandoenlijke Formule Vee’s en 
Formule Ford’s met Crosslé’s 
en Kaimannen. Vooral de 
Formule Vee kent een rijke 
geschiedenis van goede au
tocoureurs zoals Emerson 
Fittipaldi en Arie Luyendijk. 
Beiden hebben jaren later de 
Indy 500 gewonnen. Een an
dere illustere rijder uit deze 
beginklasse is de laatste 
winnaar van de Nederlandse 
Grand Prix, Niki Lauda. 

Verder zullen ook de ronken
de Le Mans GT wagens weer 
te zien zijn, met o.a. David 

middel van ‘geklungel’ in het 
Haarlemse veld. Tevens was 
het feit dat de thuisclub veel 
loopsters op de honken ach
terliet debet aan deze mooie 
overwinning. Renardel de 
Lavalette gooide 4x3 slag, 
2x4 wijd en kreeg 12 honk
slagen tegen in vijf innings.

voetbal autosport

softbal

Kort daarna wist Zandvoort 
er weer een wedstrijd van 
te maken. Nigel Berg krulde 
een vrije trap, net buiten het 
strafschopgebied, met een 
mooie boog over de Velsense 
keeper heen, 12.

Toch was Velsen na dat 
doelpunt de betere ploeg. 
Zandvoort kreeg wel kans
jes maar wist die niet te 
verzilveren. In de 88e minuut 
kwam de ploeg van Velsen
trainer Rob Spronk op een 
voor Zandvoort schier on
overbrugbare voorsprong. 
Een mooi uitgespeelde 
aanval zorgde ervoor dat 
Lemmens voor de derde keer 
de gang naar het net moest 
maken, 13. Een minuut later 
kon Zandvoortspits Kevin 
v.d. Zeijs op maat Jesse de 
Haan bedienen, die de bal 
vervolgens alleen maar in 
het Velsense doel hoefde te 
lopen, 23. De resterende tijd 
was helaas te kort om nog 
de gelijkmaker te produce
ren.

Komende zaterdag om 17.30 
uur speelt SV Zandvoort 
de derde wedstrijd om de 
KNVBcup uit in Haarlem 
tegen DSS. Op 7 september 
begint de reguliere compe
titie met een uitwedstrijd 
tegen Castricum.

Afgelopen vrijdag echter 
kon coach Willy Balk geen 
team op de been krijgen. 
Toch zal de uitwedstrijd  
tegen het derde team 
van het Haarlemse Onze 
Gezellen gespeeld moe
ten worden. Dit heeft de 
KNBSB beslist. Tevens krijgt 
ZSC twee punten in minde
ring. Woensdag 4 septem
ber aanstaande speelt ZSC  
thuis tegen DSS 5. Die 
wedstrijd op sportpark 
Duintjesveld begint om 
19.30 uur.

Invalkeeper Bas Lemmens

Formule 1 bolides uit de jaren 60, 70 en 80

adverteerders

Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor 

K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Café Bluys
Café Keur
Cense en van Lingen
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dansschool  

Rob Dolderman

De Seniorenvereniging 
Zandvoort 

Dierenkliniek Zandvoort
Dirck III Slijterijen
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars 
Exprom
Ineke Smit Uitvaartverzorging
La Bonbonnière 
Ladychef
Meijer & Sarin Advocaten
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Reco Autoschade 

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

Hart en Andries van der Lof 
achter het stuur. Tijdens de 
Historische Grand Prix zul
len enkele zeer bekende 
Nederlandse coureurs ver
tegenwoordigd zijn in de 
diverse klassen. De eerder 
genoemde Arie Luyendijk en 
Jan Lammers doen mee, maar 
ook Robert Doornbos en Tom 
Coronel. 

Parade door centrum
De COO van het circuit, Erik 
Weijers, heeft op veler verzoek 
de parade van oude wagens 
naar het dorp ook weer op 
het programma gezet. In drie 
groepen rijden de wagens za
terdag rond 19.00 uur het cen
trum in. De route loopt vanaf 
de Burg. Van Alphenstraat, 
Van Speijkstraat via een 
stukje Zeestraat naar de Burg. 
Engelbertsstraat. Daar slaat 
het veld op de rotonde bij 
tankstation Geerling linksaf 
de Hogeweg op. Vervolgens 
gaat het via de Oranjestraat 
door de Haltestraat om op
nieuw de Zeestraat in te rij
den. Hetzelfde rondje wordt 
wederom gereden, waarbij de 
tweede groep terugkeert naar 
het Circuit Park Zandvoort. 
De eerste groep wagens stelt 
zich op in de Haltestraat en 
de derde groep wagens doet 
dat op het Kerkplein en de 
Kerkstraat.

Rijschool Barry Paap
Sea Optiek 
Tand Prothese Zandvoort
Theaterschool Het Nest
Transportbedrijf 

Van der Veld 
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 

Notarissen
VVV Zandvoort/

Historische GP
Wapen van Zandvoort
Weenink, huisarts
Wijzer
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Het was zaterdagavond voor duizenden belangstellenden genieten van de parade van 
oude raceauto’s vanaf Circuit Park Zandvoort naar het centrum van Zandvoort. Na 
twee rondjes ‘om de kerk’ werden de bolides geparkeerd in de Haltestraat en de Kerk-
straat, waar iedereen ze van dichtbij kon bewonderen. De parade was onderdeel van de 
Historische Grand Prix die afgelopen weekend op Circuit Park Zandvoort plaatsvond.

Zandvoorter Ron Schreuders zag afgelopen zondag zijn 
droom in vervulling gaan. Samen met zijn echtgenote 
Brigitte opende hij Make-up Mansion, een opleidings-
instituut voor visagisten. De Make-up Mansion is ge-
vestigd op een zeer bijzondere locatie, namelijk in het 
NS-gebouw op het Stationsplein.

Schreuders heeft zijn op-
leidingsinstituut gevestigd 
in de ruimte die in vroeger 
tijden door de NS gebruikt 
werd om die oude kartonnen 
treinkaartjes te kunnen ver-
kopen. Na de nodige aanpas-
singen is het een mooie lich-
te ruimte geworden, waar 
momenteel 8 leerlingen de 
fijne kneepjes van de visa-
gie door de meester worden 
bijgebracht. Daarbij komt 
dat iedereen die langsloopt, 
met al die treinreizigers zijn 
dat er heel wat, ziet wat er 
gebeurt en dat is natuurlijk 
onbetaalbare reclame. Na 
het succesvol afronden van 

Zowel het publiek als de rij-
ders genoten zichtbaar toen 
de racebolides van weleer 
het dorp kwamen inrijden. 
Het was echt bewonderen 
want er zaten schoonheden 
tussen die men niet zo snel 

de studie worden de cursis-
ten gecertificeerd visagist. 
Afgelopen woensdag zijn de 
eerste acht van start gegaan.

Zandvoorter Ron Schreuders 
(44) is in Amsterdam gebo-
ren en volgde zijn visagie-
opleiding aan de House of 
Orange Make-up School 
in de hoofdstad. Deze ge-
renommeerde opleiding 
onder leiding van John van 
Kattenburg ronde hij in 2001 
succesvol af. Hij heeft zich 
daarna ontwikkeld tot een 
begrip in de wereld van de 
visagie. En nu wil hij zijn ken-
nis aan anderen overdragen. 

Zandvoort geniet van oude raceauto’s Make-up Mansion 
in stationsgebouw

Zowel publiek als coureurs genoten zichtbaar van de parade door het centrum

Die ziet zichzelf al gaan…!

Ron Schreuders met drie modellen

op de weg zal tegenkomen. 
De rijders werden ontvan-
gen als waren het echte 
helden, en misschien zijn ze 
dat ook wel. Want zoals zij 
met de bolides over het cir-
cuit ‘scheurden’; dan moet 
je echt een bepaalde dosis 
lef hebben. 

Onder de deelnemers wa-
ren een aantal bekende ge-
zichten te herkennen, zoals 
oud-minister Jan Kees de 

Proefdag weekmarkt Grote Krocht
op 18 september. 

Kijk op pag 21 voor meer informatie.
Gemeente Zandvoort

Jager in een oude politie-
porsche en de Zandvoortse 
coureur Dillon Koster in 

Oude bolides
in het centrum

‘De proef met 
gratis parkeren is ook 

meteen geslaagd’

De Mannetjes

Rechtsbijstand in verband 
met arbeid, bouwrecht, 

incasso, letselschade, huur,  
consumentenproblemen 

en echtscheiding.

Verspronckweg 1,  Haarlem 
023-5347156

(ook gefinancierde rechtshulp)
www.mesadvocaten.nl

een prachtig glimmende 
old timer Uiteraard waren 
ook de bekende racelegen-
des Michael Bleekemolen 
en Gijs van Lennep van de 
partij. 

Veelal zijn de auto’s dik vijf-
tig jaar oud, maar wel op 
en top onderhouden. Daar-
naast namen ook niet-race-
auto’s aan de parade deel. 
Misschien wel de mooiste 
was een Bentley cabrio-
let uit 1937. Maar ook een 
Alfa Romeo 8C Monza uit 
1933, eveneens een cabri-
olet, trok veel bekijks. Toen 
na afloop ook nog eens de 
Ruud Jansen Band op het 
Raadhuisplein de sterren 
van de hemel speelde, was 
het feest compleet. Helaas 
moeten we weer een jaar op 
een nieuwe parade wachten.

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735
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waterstanden

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Na een snel afnemende gezondheid in een vol en bewogen 
leven is rustig ingeslapen mijn zorgzame man, onze enthousiaste, 
maatschappelijk betrokken vader en opa

Henri de Jong
- Han -

21 juli 1927                                                        30 augustus 2013 
Ridder in de orde van Oranje Nassau

Joop de Jong-Barens
Harry en Anouk
 Bas en Jenny
 Daan en Nina
Joke en Hans
 Eline
 Marloes

Onze dank gaat uit naar Thuiszorg Zandvoort en de 
geriatrische afdeling van het Kennemer Gasthuis.

Boerlagestraat 11
2041 VE  Zandvoort

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 6 september 
om 15.15 uur in Crematorium Westerveld aan de Duin en 
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis-Velsen.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
van het crematorium.

Als tranen een trap konden bouwen 
en herinneringen een brug, 

dan klom ik naar boven en bracht ik je terug.

10-9-2012      Robin     10-9-2013  

Pa en ma
Jan-Willem, Bianca, Justin, Mitchell en Bibi

Martijn, Ellen, Max en Melissa

Wilt u iemand 
in de Spotlights zetten?

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

 

Bedroefd om haar heengaan,
maar daarnaast vervuld van
dankbare herinneringen
aan haar liefdevol leven,
berichten wij u het overlijden
van onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Anneke van Poelgeest
u Batavia,                                               t Eindhoven,
16 juni 1929                                   2 september 2013

 

weduwe van
 

Jan Akkerman,t Eindhoven 1996
 

eerder weduwe van
 

 Henk Jansen,t Zandvoort 1970

Annemarie Thijssen-Jansen
Jac Thijssen
Robert-Jan en Vicky
Kim
Alexander
Erik Jansen
Lucia Delvalle-Jansen
Sophia

Lommel (B):
 
 
 
 

Greenwich (USA):

Perseuslaan 16
5632 AD  Eindhoven

De crematiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 september
in crematorium Rijtackers te Eindhoven.

Spotlight

Hannie 50 jaar

5 september 
Van harte gefeliciteerd!

SARA

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika
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…zijn de politieke partijen al 
bezig met de voorbereidingen 
voor de nieuwe verkiezingen. 
Dat was duidelijk te merken 
bij de eerste raadsvergade-
ring na het zomerreces. De 
degens werden gekruist en 
de messen geslepen. Tot deze 
conclusie kwam ik toen ik niets 
vermoedend via de iPad luis-
terde naar het theaterstuk in 
de raadszaal. 

Het begon gemoedelijk en ik 
dacht ‘tjonge men gaat het ein-
delijk leren’. Maar niets van dat 
alles. Ik heb de burgemeester 
nog nooit zo vaak hardop ho-
ren sussen om orde te schep-
pen. Je zou er pijn in je kaken 
van krijgen. Uiteraard waren de 
brandweerkazerne, parkeren 
en de Middenboulevard de on-
derwerpen die de gemoederen 
van menig raadslid verhitte. 
Wat mij verder opviel, maar 
dat kan aan mij liggen, was 
de onderlinge verdeeldheid. 
Zoals bijvoorbeeld bij het OPZ 
de neuzen beslist niet naar een 
kant stonden. De tweedracht 
in deze partij komt naar vo-
ren in het feit dat twee van 
de drie gekozenen zich in 2014 
niet meer herkiesbaar stelt. 
Vandaar dat de ouderenpartij 
driftig op zoek is naar jonge, 
groene blaadjes. Ook de PvdA 
is zoekende naar vers bloed 
want Nico Stammis komt niet 
meer terug in de nieuwe raad. 
Hetzelfde gebeurt bij de VVD 
en het CDA. Ook daar zullen 
personen afscheid gaan ne-
men. De enige die qua bezet-
ting standvastig is, is het GBZ 
waar Michel Demmers dui-
delijk aast om als wethouder 
weer terug te keren. Al met al 
zal er een flinke aardverschui-
ving bij de verkiezingen op 19 
maart 2014 plaats vinden.

Mocht je nu denken “schuilt er 
een raadslid in mij?” doe dan 
mee met de test die op de ge-
meentelijke website staat. Het 
vergt maar een paar minuten 
om te weten of jij de 
persoon bent die men 
zoekt. De doelgroep is: 
jong, fris en fruitig en 
met veel ambitie! N

el
 K

er
km

an

Volgens mij…
6	 Bier	Proeverij	Part	2	-	Café Koper, aanvang 20.30 uur 

6	 Jazzy	lounge	-	Café Neuf, aanvang 21.00 uur

6-8	 Trophy	of	the	Dunes	-	Circuit Park Zandvoort

8	 Theaterschool	Het	Nest	-	Open dag in De Blauwe Tram. 
 Louis Davids Carré 1, 12.00-16.00 uur 

8	 Jazz	in	Zandvoort	-	De Krocht, aanvang 14.30 uur 

12	 Voorlichtingsavond	notaris	- over erfrecht en schenkingen. 
 Recreatiezaal Huis in de Kostverloren, aanvang 19.30 uur 

13	 Toon	Hermansgroep	-	Gespreksgroep over kanker. 
 OOK  Zandvoort, 10.30-12.00 uur

14+15	Open	Monumentendagen	-	Centrum van Zandvoort aan Zee

15	 Trouwbeurs	aan	zee	-	Strandpaviljoen 16, 11.30-17.00 uur

15	 Laureaten	Prinses	Christina	Concours	-	Protestantse Kerk, 
 aanvang 15.00 uur

20	 Keep	it	Clean	Day	-	Recyclemarkt op het Raadhuisplein, 
 11.00-16.00 uur
Iedere donderdag:
	 Biologische	markt - Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur
Iedere vrijdag:
	 Creamarkt	Center	Parcs - Market Dome 
 Center Parcs, 18.00-22.00 uur

^ SEPTEMBER	_ SEPTEMBER a	

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
05 september t/m 11 september

DE SMURFEN 2 (3D / NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur 

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 (3D/NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

THE LONE RANGER
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI om 19.00 uur

RED 2
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI om 21.30 uur

FILMCLUB: WADJDA
Met Reem Abdullah & Waad Mohammed 
Wo 19.30 uur

VERWACHT: SMOORVERLIEFD 
met Susan Visser & Anna Drijver    19 september

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Nieuwe LDC-woningen in prijs verlaagd

AM Wonen, de projectontwikkelaar die 67 woningen 
bouwt voor de tweede fase van het Louis Davids Carré 
(LDC), heeft de prijs voor de nog te koop staande appar-
tementen en herenhuizen met ongeveer 8% verlaagd. AM 
Wonen heeft tot de prijsaanpassing besloten om de ver-
koop van de nog resterende koophuizen te stimuleren.

door Kees Rutgers

Van de 67 in aanbouw zijn-
de huizen op het ‘Land van 
Driehuizen’, zoals dit plan 
officieel is gedoopt, zijn er 
tot nu toe 20 verkocht. Bij 
zo een laag percentage gaat 
een projectontwikkelaar 
normaal gesproken niet be-
ginnen met de bouw, maar 
de gemeente Zandvoort 
heeft bij de gunning destijds 
een bouwplicht bedongen, 
zodat AM het hele project 
sowieso moet uitvoeren.

Carla Pereira, de verkoopad-
viseur van AM Wonen: “Die 
overeenkomst was al geslo-
ten voor de (huizen)crisis 
begon. Dat is voor ons een 
strop, want door de crisis is 
de verkoop praktisch stil ko-
men te liggen. Het probleem 
is dat veel mensen wel zou-
den willen kopen, maar met 
een huis zitten dat eerst 
moet worden verkocht. Door 
de prijzen te verlagen hopen 
we dat het aantrekkelijker 
wordt voor mensen om te 
kopen, doordat ze bijvoor-
beeld ook hun eigen huis in 
prijs kunnen laten zakken.” 

Is die prijsverlaging niet een 
klap in het gezicht van de 
kopers van het eerste uur? 
Pereira: “Misschien wordt 
dit gedacht, maar die men-
sen hebben wel de voor hun 
beste plek kunnen kiezen en 
dat is ook wat waard.”

De eerste appartementen 
worden in januari 2014 
opgeleverd. Nu de bouw 
zijn voltooiing nadert, ziet 
de verkoopadviseuse dat 
er meer interesse komt. 
“Mensen vinden het vaak 
moeilijk om zich een goed 
beeld te schetsen van teke-
ningen of maquettes. Maar 
nu er iets tastbaars staat, 
merken we dat de belang-
stelling toeneemt. We zijn 
inmiddels met zes nieuwe 
potentiële kopers in overleg. 
En nu we de prijs naar bene-
den gaan aanpassen, hopen 
we binnen een half jaar het 
grootste deel verkocht te 
hebben.”

Op de vraag of dat voor AM 
een financiële klap betekent, 
zegt Pereira: “Ons bedrijf kan 
tegen een stootje, we gaan 
zeker niet failliet. De appar-
tementen die niet worden 
verkocht kunnen we verko-
pen aan een belegger, die de 
huizen dan in de vrije sector 

te huur zal aanbieden.” 

Als een doorgewinterde ver-
koper ziet ze in uw verslag-
gever ook een potentiële 
koper. Ze nodigt hem uit om 
een aantal appartementen 
en een herenhuis van bin-
nen te bekijken. Begeleid 
door de hoofduitvoerder 
van bouwer BAM en ge-
tooid met helm en knalgele 
bouwlaarzen volg ik Carla, 
die enthousiast de rondlei-
ding leidt. De eerste indruk 
is positief. Zowel de kleinste 
appartementen, nu vanaf  
€ 175.000, als de herenhui-
zen, nu vanaf € 280.000, 
zijn ruim van opzet. Wat op-
valt zijn de hoge ramen, die 
maken de ruimtes heel licht. 
Pereira: “Voor alle apparte-
menten zijn hoogwaardige 
materialen gebruikt die be-
stand zijn tegen de typisch 
Zandvoortse invloeden als 
zout en storm, zoals een 
nieuw soort verf die er voor 
zorgt dat je minder vaak de 
buitenboel hoeft te schilde-
ren.”

Belangstellenden die de wo-
ningen ook van binnen wil-
len zien, kunnen op zaterdag 
28 september tijdens de lan-
delijke Nieuwbouwdag bij 
het ‘Land van Driehuizen’ 
terecht. Deskundige mede-
werkers verzorgen rondlei-
dingen en geven antwoord 
op vragen. De Nieuw-
bouwdag duurt van 11.00 
tot 15.00 uur. Wie eerder 
informatie over een van de 
appartementen wil hebben, 
kan terecht bij een van de 
verkopende makelaars. Zie 
hiervoor www.ldc-wonen.nl

De binnentuin met links de herenwoningen

Zo moet het uiteindelijk worden
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burgerlijke stand
26 augustus - 1 september 2013
Geboren:
Sanne, dochter van: van Houwelingen, Bas en: Valkhof, 
Deborah Wherona Christina
Evy Cevahir, dochter van: Turkan, Serkan en: Corper, Smadar 
Marja Sharon
Sarah Jule Hannah, dochter van: te Gussinklo Ohmann, Jan- 
Willem en: Sital, Sandra Anuschka

Gehuwd;
Bosman, Willem Jan en: Bol, Linda

Overleden:
Eijkelboom, Evertje, geb. 1940
Dolderman, geb. Bensink, Roelfje, geb. 1919
Weber, Arie, geb. 1926

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Ds. M.E. Brinkman uit De Bilt 
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha 
10.30 uur pastor G. Zaal
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastoor M. Wagemaker

Evangelische Gemeente - www.gebedzandvoort.nl
Huis van Gebed Zandvoort
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken - Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Tel. 023 - 57 175 80

 Daghap:
Oosterse wokschotel

met noedels en beef
  !! € 7,50 !!

Hatha Yoga
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt 
gewerkt met eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnie-
ken. Dit brengt nieuwe energie en innerlijke kracht. Men leert 
rustiger en evenwichtiger te worden. Voor soepele gewrichten, 
spieren en ontspanning.
Woensdag 11:00 – 12:00 4 september t/m 18 december
Vrijdag 12:15 – 13:15 6 september t/m 20 december

Senioren Computercursus Fotoalbum maken 
Hoe krijgt u uw foto’s op de computer en hoe maakt u er een 
mooi fotoalbum van? 
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur 10 september t/m 15 oktober

iPad, optimaal gebruiken
U heeft een Apple iPad 2 of 3 nodig om te cursus te volgen. In 
de cursus is veel aandacht voor persoonlijke vragen. 
Donderdag 12:30 – 14:30 uur 3 oktober t/m 14 november

Fotobewerking Gimp
Een foto bewerkingsprogramma voor gevorderden.
Donderdag 19:30 - 21:30 uur 31 oktober t/m 12 december

Bridge Vervolg
Voor mensen met enige bridge ervaring of die de beginnerscur-
sus hebben gevolgd.  
Maandag 19:30 – 21:30 uur 23 september t/m 20 december

Nana’s maken
Nana's zijn dikke vrouwenbeeldjes, die vervaardigd worden 
van papier-maché. De weelderige, in felle kleuren beschilderde 
vrouwfiguren geven als vrolijke oermoeders uitdrukking aan het 
idee van de vrouw als bron van alles. 
Woensdag 19:30-22:00 uur   2 oktober t/m 16 oktober 
of Woensdag 9:30 – 12:00 uur  13 november t/m 27 november

Workshop Encoustic Art 
Een techniek waarmee je mooie kleurrijke schilderijen maakt 
met bijenwas en een strijkijzer. Tekentalent is niet nodig voor 
een schitterend resultaat.
Woensdag 19:00 21:30 uur 25 september
Of Woensdag 10:00 – 12:00 uur 16 oktober

Tassen maken met tractor binnenband 

Een iPad tas of andere tas op maat, maak je van tractor-binnen-
band, afgewerkt met autobandgordel. Alles is mogelijk. 
Dinsdag 19:30 – 22:00 uur 29 oktober t/m 12 november 

JazzDance 55+
Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk. Een 
pittige work-out. Wij werken aan lichaamshouding, buikspieren 
en doen grondoefeningen en een jazzdans combinatie.
Donderdag 14:30 – 15:30 26 september t/m 19 december

Spaans a la Carte 
Beginnerscursus voor mensen zonder voorkennis van de 
Spaanse taal.
Woensdag 19:00 - 20:30 25 september t/m 18 december

Spaans Beginners II 
Voor mensen met enige voorkennis van de Spaanse taal of die 
de beginnerscursus I hebben gevolgd. 
Woensdag 20:30 - 22:00 25 september t/m 18 december

Frans Gevorderden 
Een intensieve cursus voor mensen die al basiskennis van de 
Franse taal hebben. Er wordt gepraat over actuele onderwerpen 
in de Franse media. 
Vrijdag 10:00 – 12:00  4 oktober t/m 13 december

Tarot Vervolg
Voor mensen met een kleine basiskennis van de tarot kaarten. 
We behandelen de kleine Arcana die de dagelijkse handelingen 
van de mens voorstellen.
Dinsdagavond 1x per maand 5 november t/m 18 maart

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

Elke zondag gevarieerd 
Indonesisch eten

A.s. zondag 
nasi kuning met pisang goreng
Vanaf 2 personen € 14,75 p.p.

Voor reserveren:
Strandpaviljoen Storm

Strandweg 8, 2042 JA Zandvoort 
023-5716406

September bij 
storm

Grand café XL zoekt
uitbreiding van het keukenteam

dag/avond
Vanaf ca. 25 jaar - Flexibele werktijden/dagen

Meer info: 06-53344660 

Grand Cafe   X L

NIEUW donderdag 5 september
 DAGHAP!!!

VArkensHAAs
met champignonroomsaus groenten en aardappels

€ 8,50 
(incl. 1 glas wijn € 10,00)

Zeestraat 38
2042 LC Zandvoort
tel 023 5736633
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

markt is geopend van 10.00 
tot 16.00 uur en de gehele 
dag is de bar in De Krocht 
geopend voor koffie, drank-
jes en broodjes. De toegang 
is gratis. Voor eventuele deel-
name aan deze markt kunt 
u een e-mail sturen naar de 
beheerder van theater De 
Krocht: dekrocht@ziggo.nl. 
Er zijn nog enkele tafeltjes 
beschikbaar. Hierna volgt 
dit jaar nog 1 rommelmarkt 
in De Krocht en wel op zon-
dag 8 december. Deze zal ge-
heel in kerstsfeer gehouden 
worden. Ook hiervoor kan 
men zich al aanmelden via 
hetzelfde e-mailadres.
 
Aan de slag met je iPad

Heeft u een iPad of bent u 
van plan om er één te ko-
pen? Een tablet heeft een 
zee aan mogelijkheden, 
maar hoe werkt het en wat 
kun je er allemaal mee? Als 
u zich dat afvraagt, dan is 
de workshop voor beginners 
‘Aan de slag met je iPad’ iets 
voor u. Dinsdag 17 september 
van 09.30 tot 11.30 uur komt 
een professional Zandvoort 
de bediening en mogelijk-
heden van een tablet uitleg-
gen. Deelname kost € 7,50; 
niet-leden betalen € 10,-. De 
workshop is voor volwasse-
nen en wordt gehouden in 
de Bibliotheek Zandvoort, 
Louis Davidscarré 1.

Zwem4daagse

Afgelopen maandag ging de 
16e Zwem4daagse van start 
in het zwembad van Center 
Parcs. Bijna het maximaal 
toegestane aantal zwem-
mers en zwemsters doet 
mee, waarvan maar liefst 
102 triatlon-deelnemers. 
Morgen, vrijdag, is de al-
lerlaatste zwemavond met 
een voorspelbaar daverend 
Aqua-feest en natuurlijk de 
traditionele uitreiking van 
oorkondes en andere erete-
kens. De vele vrijwilligers van 
onder andere de Zandvoortse 
Reddingsbrigade zorgden 
de hele week voor een per-
fect zwemfestijn. Uiteraard 
waren er veel ouders en an-
dere belangstellenden om 
de prestaties van jeugd en 
ouderen belangstellend te 
volgen. Want 250 meter of 
500 meter even achter elkaar 
zwemmen blijkt voor velen 
nog een hele klus te zijn. 

Ontdek je plekje
De blauwe muur aan het 
Van Fenemaplein die on-
langs door een enthousiaste 
groep beschilderd is, heeft 
nog steeds een bijzonder 
aantrekkingskracht. Menig 
‘gast’ in hotel ‘Open lucht 
Art’ heeft al zijn luchtbedje 
uitgepakt. Onlangs maakte 
overdag een man gebruik 
van deze kunsthoek om in 

Verdeeld over Zandvoort zijn 18 locaties waar inwoners glas, pa-
pier, karton, textiel en kunststof verpakkingen gescheiden kwijt 
kunnen. Daar wordt steeds beter gebruik van gemaakt. Op deze 
manier kunnen afvalstoffen dienen als basis voor nieuwe produc-
ten. Onnodig gebruik van energie en kostbare grondstoffen wordt 
hiermee voorkomen. 
Jammer is wel dat af en toe van alles naast of achter de containers 
staat. Kennelijk is een enkeling niet in staat is om de lege zakken of 
dozen waarin glas en papier wordt vervoerd, gewoon in de bakken 
te gooien. En het is toch maar hooguit een paar meter lopen…….

ZANDVOORT SCHOON!? 
en de zomeropruiming

Gemeente Zandvoort

Biologische markt blijkt zeer gewild

Veel bijval voor biologische markt
De biologische markt moet blijven en het liefst op de hui-
dige plek, het Raadhuisplein. Dat is de conclusie die getrok-
ken kan worden na de vele reacties die bij de Zandvoortse 
Courant zijn binnengekomen op de oproep om uw mening 
te geven over wel of geen biologische markt.

Alle mensen die reageer-
den waren voorstander van 
het blijven van de markt op 
donderdag en het overgrote 
deel vond het Raadhuisplein 
de ideale locatie. Aansluiting 
bij de weekmarkt zag men 
in meerderheid niet zitten. 
En verplaatsing naar het 
Gasthuisplein vonden slechts 
enkelen een betere plek. En 
waarom geen biologische 
markt in de wintermaanden?

Hieronder een greep uit de 
reacties die wij op de redactie 
ontvingen:

“De biologische markt moet 
blijven. Het is zeer prettig om 
alle biologische producten op 
één plek te kunnen aanschaf-
fen. Nu hoef je niet meer 
naar winkels in Haarlem of 
Heemstede.”

“Het Raadhuisplein is een uit-
stekende plaats. Goed in het 
centrum, interessant voor toe-

risten of toevallige passanten 
die nog niet zo bekend zijn 
met biologische producten.”

“De biologische markt moet 
niet gecombineerd worden 
met de gewone markt op 
woensdag. De woensdag-
markt is een totaal andere 
soort markt; daar speelt de 
(lage) prijs van de producten 
een grote rol. Bij de biologi-
sche markt gaat het juist om 
de producten die er te koop 
zijn en men weet dat biologi-
sche producten wat duurder 
zijn.”

“Ook handig is de rolstoel-
toegankelijkheid. Bij stoep-
jes of verhogingen in het 
wegdek is dat al gauw een 
crime. 'Verstoppen' op het 
Gasthuisplein zou zonde zijn. 
Als in de winter de ijsbaan op 
het Raadhuisplein komt te 
staan, kan de markt tijdelijk 
naar het Gasthuisplein ver-
plaatst worden.”

“Misschien is het ook wel 
mogelijk de markt in de win-
ter onder te brengen in het 
winkelcentrum Jupiter Plaza? 
Lekker overdekt!”

“Laat de biologische markt 
blijven op het Raadhuisplein. 
Een ideale plek zo tussen de 
twee winkelstraten in. De 
markt kun je dan bijna niet 
missen en wat is er nu meer 
‘dorps’ dan een markt( je) 
in het centrum? Verhuizing 
naar het Gasthuisplein zal 
de markt ‘achteraf’ plaatsen. 
Minder zichtbaar en dus voor 
ondernemers en klanten min-
der aantrekkelijk.”

“De locatie maakt niet uit, het 
dorp is het dorp. De woensdag 
bij de ‘gewone’ markt zou ook 
zeker een optie kunnen zijn.”

“Er komen regelmatig bezoe-
kers uit Aerdenhout, Bentveld 
en Heemstede om hier hun 
bio-producten te kopen. 
Zandvoort is daarmee een 
voorbeeld voor de regio.”

“Winkeliers ondervinden geen 
hinder van de biologische 
markt, omdat het een andere 
doelgroep is.”

“Ik ga vooral voor het brood 
naar deze biologische markt. 
De markt is wel wat klein, 
maar gezellig. De locatie is 
ook prima. Een combinatie 
met de reguliere weekmarkt is 
een idee, maar haal de markt 
dan meer in het centrum. 
Te denken valt aan de Grote 
Krocht of het Gasthuisplein.” 

Geen voorrang
Een 87-jarige automobilist uit de Haarlemmermeer heeft een motorrijdster aangereden en 
is zonder er erg in te hebben doorgereden. De bestuurder draaide vanuit de Brederodestraat 
rechtsaf de Hogeweg op zonder voorrang te verlenen aan de motorrijdster, waardoor zij 
vol in de remmen moest en ten val kwam. Omdat de automobilist doorreed belde een 
getuige 112, waarna de politie de hoogbejaarde man in Heemstede aan de kant wist te 
zetten. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

politiebericht

zijn tentje de admi-
nistratie op zijn lap-
top bij te werken. 
Nu zijn er plannen 
om op 13 september 
de lange muur aan 
de Passage te gaan 
aanpakken. Heb 
je zin om mee te 
doen? Kom dan ge-

woon langs. Samen maken we 
Zand voort mooier en boven-
dien is het nog gezellig ook.

Laatste dag  
zomerexpositie
De zomerexpositie in de 
Agathakerk loopt ten einde. 
De afgelopen zomermaan-
den hebben heel veel geïnte-
resseerde bezoekers de kerk 
bezocht om de bijzondere 
kunst, waarin het thema 
‘Hemel, zee en aarde’ 
centraal staat, te bewon-
deren. Bent u onverhoopt 
nog niet in de gelegen-
heid geweest deze expo-
sitie te bezichtigen dan 
bent u op zaterdag 7 sep-
tember van 14.00 tot 17.00 uur 
alsnog welkom. Er zijn vrijwil-
ligers aanwezig, die u graag 
vertellen over de geëxposeer-
de kunstwerken en over het 
fraai ingerichte monumentale 
kerkgebouw dat in 2007 is op-
geknapt. Adres: Agatha Kerk, 
Grote Krocht 45.

Zandvoortse
rommelmarkt
Op zondag 29 september 
vindt in theater De Krocht de 
Zandvoortse Rommelmarkt 
weer plaats. Op deze markt 
worden uitsluitend tweede-
hands spulletjes aangebo-
den, alsmede antiek, curiosa, 
verzamelingen, boeken etc. De 
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Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Aanbieding:
Een heerlijke slagroom omelet 

van € 1,95 voor € 1,65
Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2013 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13 2013

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Iedere dag 
geopend voor 
ontbijt, lunch en diner

 KLM OPEN Menu 
i.s.m. MOUTON CADET 
€ 29,50

Voor reserveringen: 023-5713200 • www.beachclubtien.nl

Frisse salade van gegrilde zeebaarsfilet 
met een glazuur van citrus en Mouton Cadet Blanc

❖

Gemarineerde ossenhaas 
met een saus van Mouton Cadet Reserve Medoc, 

kastanjechampignons en bosui
❖

Chocolade verrassing

Bestelt u dit menu 
tussen 5 en 12 september 

dan maakt u kans op 1 van de 4 
kaarten van het KLM open

Wijnadvies:

Voorgerecht:  Mouton Cadet Blanc

- Per fles  € 24,50
- Per glas  € 4,50

Hoofdgerecht:  Mouton Cadet reserve Medoc

- Per fles  € 27,50
- Per glas  € 5,75

HIGH WINE  •  MAKE-OVERS  •  WORKSHOPS   •   LIFESTYLE

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2013  •  20.00 UUR

Center Parcs Park Zandvoort  •  Vondellaan 60  •  Zandvoort  •  023 - 574 1100

HIGH WINE  •  MAKE-OVERS • WORKSHOPS   •   LIFESTYLE
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Mincruise met Eneco naar Prinses Amalia Windpark
Reacties deelnemers 

minicruise
Op uitnodiging van Eneco heeft een tiental lezers van 

de Zandvoortse Courant, na loting, afgelopen zondag 

deelgenomen aan de minicruise naar het Prinses Ama-

lia Windpark, voor de kust van IJmuiden/Wijk aan Zee. 

De cruise werd verzorgd door DFDS Seaways in IJmuiden 

met de ferry ‘Princess Seaways’.

Een vijftal deelnemers aan de minicruise van afgelopen 

zondag hebben, op verzoek van de Zandvoortse Courant, 

gereageerd op hetgeen zij mee hebben gemaakt. vooral 

het gebodene, de cruise en wat zij gezien hebben, hebben 

veel positieve reacties gegeven. Echter is een aantal ge-

sterkt in hun mening, door hetgeen zij gezien hebben, dat 

een nieuw park dat tussen Zandvoort en Noordwijk moet 

verrijzen, niet gewenst is.

In totaal waren er 400 
gasten aan boord die in-
geschreven hadden voor 
deze dagtrip. Onder de 
passagiers waren ook veel 
mensen uit Duitsland die 
met de bus er een hele dag-
tour van hadden gemaakt. 
Er is dus duidelijk belang-
stelling voor de ontwikke-
lingen van de windmolen-
parken. 

De tocht naar de windmo-
lens nam slechts een half 
uur in beslagen. Ter plaatse 
werd er om het hele park, 
dat 60 windmolens bevat 

Foto’s: Rob Bossink en Martie Gerus

Zo meldde Alexandra Schut: 
“Het was een leuke trip, 
maar weinig informatief, 
meer voor de public relations 
van het bedrijf. Mijn mening 
dat de windmolenparken 
vlakbij de kust geen goede 
zaak zijn, is niet veranderd; 
eerder versterkt. Energie kan 
ook op andere wijzen wor-
den opgewekt, de installatie 
en het onderhoud moeten 
gigantisch duur zijn op zee, 
en natuurlijk leidt het tot be-
schadiging en horizonvervui-
ling in een uniek gebied.

Peter Spolders maakte een 
heel reisverslag maar ook 
zijn teneur was er een van 
niet doen: “Bij de aankomst 
in de haven heb ik nogmaals 
met een Eneco medewerker 
gesproken nadat zij vroeg 
hoe mij de trip was beval-
len. Mijn reactie was dat 
ik bijzonder prettig vond 
deze trip te hebben mogen 
meemaken. Ik heb haar wel 
laten weten dat met ma-
ken van dit soort grote en 
ingewikkelde projecten het 
beter was geweest om de 
gemeenten Noordwijk en 
Zandvoort beter en voortij-
dig hierover te informeren.” 
Wel bedankte hij Eneco voor 
de geboden gelegenheid.

Martie Gerus-Ruige gaat niet 
verder in op de vraag of zo 

op een oppervlakte van 14 
km2, heen gevaren. Iedere 
turbine heeft een ashoogte 
van 59 meter en een rotor-
diameter van 80 meter. 
Onderling liggen ze onge-
veer 550 meter uit elkaar. 
Het park ligt ruim 23 kilo-
meter uit de kust. Het tota-
le vermogen van het park is 
120 megawatt (1 megawatt 
staat voor 1.000.000 watt) 
en levert voldoende stroom 
voor 125.000 huishoudens.

Luchterduinen
Eneco gaat nu een tweede 
windmolenpark bouwen 

een windpark voor de kust 
van onze woonplaats moet 
verschijnen. “Vandaag een 
mooie reis gemaakt naar het 
Prinses Amalia windmolen-
park. Een enorme ervaring, 
op de brug foto's maken en 
daarna op allerlei verdiepin-
gen van het schip de wind-
molens bekijken”, meldt zij.

Van Cees Homoet mag 
Luchterduinen gebouwd 
worden. Hij ziet zelfs de mo-
gelijkheid om bij zonsonder-
gang unieke foto’s te kunnen 
maken. “Deze trip van Eneco 
naar het windmolenpark 
was toch erg leerzaam, mede 
door die extra informatie en 
de film van Eneco. Prima dat 
dit nieuwe windpark 23 km 
uit de kust wordt geplaatst. 
Niemand heeft hier echt last 
van. Misschien is het niet zo 
fraai dat het nieuwe wind-
molenpark recht voor de kust 
van Zandvoort komt, precies 
op de plaats waar in de zo-
merperiode de zon in de zee 
zakt. Kan zijn dat men hier-
van toch unieke foto's kan 
maken. Tenslotte passen die 
'moderne' molens goed bij 
Holland”, geeft hij als zijn 
mening.

Tiny Radsma vond het een 
bijzondere trip waarvoor ze 
op een gegeven moment 
zelfs ‘zeebenen’ nodig had.

17 kilometer ten zuiden 
van het Amaliapark. Ook 
dit park komt 23 kilometer 
uit de kust ter hoogte van 
Noordwijk en Zandvoort. 
Hier komen echter ‘slechts’ 
43 turbines elk met een 
ashoogte van niet minder 
dan 81 meter en een rotor-
diameter van 112 meter op 
een oppervlakte van bijna 
16 km2. Het vermogen zal 
met 129 megawatt vol-
doende zijn om aan circa 
150.000 huishoudens 
stroom te leveren. Eneco, 
dat het project samen met 
Mitsubishi Corporation re-
aliseert, verwacht in de zo-
mer van 2014 te beginnen 
met de aanleg in zee. Voor 
die tijd is dan al de kabel 
van 8 kilometer gelegd van 
de centrale in Sassenheim 
naar het strand, om de 
stroom aan land te bren-
gen. De totale kosten be-
dragen € 450 miljoen en er 
zal tijdens de piekperiode 
bouw werk bieden aan 300 
personen. Tijdens de opera-
tionele fase zullen er nog 
40 mensen werkzaam zijn.

Zichtbaar
Het park zal vanaf Zand-
voort zeker zichtbaar zijn en 
voor velen een horizonver-
vuiling betekenen. Volgens 

Windmolenpark Amalia voor de kust van IJmuiden

Eneco heeft bezwaar ma-
ken geen zin meer, omdat 
alle vergunningen al lang 
verleend zijn. Eneco heeft 
al een paar jaar geleden 
de plannen ingediend en 
de vergunningen gekre-
gen. Op de vraag waarom 
er dan niet eerder gecom-
municeerd is met de kust-
bewoners, deelde Eneco-
woordvoerder Marcel van 
Dun mee dat ze dit niet 
eerder wilden dan dat ook 
de subsidie voor dit park 
definitief geregeld was. 
Achteraf gezien wordt be-
treurd dat er niet eerder be-
kendheid hier aan gegeven 
is, alhoewel de gemeenten 
Noordwijk en Zandvoort 
wel hiervan op de hoogte 
waren. Die hebben echter 
niet adequaat gereageerd. 
Jammer, misschien was er 
een mogelijkheid geweest 
om de locatie van het park 
te wijzigen indien er sneller 
gehandeld was. 

Vanaf 2015 zullen we moe-
ten leven met een deel van 
het jaar de zon tussen de 
windmolens te zien zakken. 
Het is echter wel een bijdra-
ge in de energievoorziening 
om op een ‘groene’ wijze in 
de toekomst voldoende ca-
paciteit te hebben. 
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Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Krant niet 
ontvangen? Bel vrijdagmiddag 

06-1139 1478 of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl

19 september 2013:

Gratis workshop 'Een goed 
slaappatroon ontwikkelen’ 

Als kinderen een goed slaappatroon hebben, geniet het hele 
gezin hiervan. 

Tijdens de gratis workshop 'Een goed slaappatroon ontwikkelen’ 
voor ouders met kinderen tot 12 jaar, wordt besproken wat de 
oorzaken kunnen zijn van slaapproblemen. Ook krijgt u tips over hoe 
u uw kind makkelijk naar bed laat gaan, hoe u er voor zorgt dat uw kind 
in bed blijft én doorslaapt en hoe voorkomt u dat uw kind ’s ochtends 
te vroeg uit bed komt. 

De workshop is donderdag 19 september 2013 
van 20.00 - 22.00 uur in het Centrum voor Jeugd en Gezin 
op de Dr. J.P. Thijsseweg 24 in Zandvoort. 

Voor meer informatie en het aanmeldingsformulier ga naar 
www.cjgzandvoort.nl 

www.cjgzandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

‘Waarom slaapt mijn kind zo slecht?’

Aanbevolen door en

VERHUISBERICHT
MPC is per 1 september 2013 verhuisd naar een nieuw 

pand aan de Hofdijkstraat nr. 24 in Zandvoort. 
Om dit te vieren geven we al onze particuliere klanten tot 

het eind van het jaar 10% korting op een 
volledige behandeling.

www.mobiele-poets-centrale.nl	 info@mobiele-poets-centrale.nl
Tel.023-8880275 of 06-42452535 Hofdijkstraat 24, Zandvoort 

Nieuw seizoeN. Nieuw programma. 

Zondag 8 september
Frits Landesbergen, vibrafoon /

Jean-Louis van Dam, piano /
Eric Timmermans, bas / Erik Kooger, drums

Aanvang 14.30 uur. Entree € 15.00
Gebouw de Krocht

Lorentzstraat

Celsiusstraat

Pasteurstraat

Keesom
straat

Darw
inhof

Thom
sonstraat

Flemingstraat

Fahrenheitstraat

Kamerlingh Onnestraat

JP Thijsseweg

Kochstraat

winkel
centrum

Linnaeusstraat

Noord
er

duin
weg

 Alles op alles, 
 zodat mensen met
 een nierziekte in
 leven blijven en ook
echt blijven leven!

nierstichting.nl

Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel Zie pagina 18
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Medewerkers van Sqills met rechts Alexander Mul

Marcel van Kuijk bij zijn nieuwe winkel

Sqills wil de wereld veroveren 
vanuit Zandvoort

Spelletjesgadgets in de Kerkstraat

OBZ kiest voor krachtenbundeling 

Mirage, het voormalige horecapand tussen Zandvoort en 
Bloemendaal aan Zee dat lange tijd heeft leeggestaan, 
heeft sinds kort een nieuwe bewoner: Sqills, een internatio-
naal softwarebedrijf met vestigingen in Enschede, Istanbul 
en Tunis. En nu dus ook in Zandvoort. Vanuit de plek aan het 
strand wil Sqills, zo vertelt Marketing en Strategie-directeur 
Alexander Mul vol enthousiasme, de wereld veroveren.

Gisteren, woensdag, is in de Kerkstraat een winkel geopend 
met allerlei gadgets van digitale spelletjes: Level-Up Mer-
chandise. Het gaat van Mario Bros tot de allernieuwste spel-
len. Eigenaar is Marcel van Kuijk die in het verleden de Cd-
shop bovenin de straat exploiteerde.

Een nieuwe koers maar vooral ook meer consensus en com-
promisbereidheid bij alle betrokken partijen is essentieel 
om Zandvoort weer veel beter ‘op de kaart’ te zetten. Met 
die gedachte is Michael Alberts aan zijn klus, de Stichting 
Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ), begonnen. 

“Er is voor Zandvoort geko-
zen vanwege het uitzicht 
op zee dat altijd een mooi 
plaatje oplevert en inter-
nationaal een enorme uit-
straling heeft. We hebben 
de hele bovenverdieping 
in gebruik. De ruimtes zijn 
met glaswanden van elkaar 
gescheiden en door het vele 
glas zijn de werkplekken 
superlicht. We willen onze 
klanten hier naartoe halen 
en wat is er dan mooier za-
ken te doen tegen het decor 
van de zee”, zo ziet Mul de 
toekomst zonnig in. Ook 
de medewerkers vinden 
het fantastisch en worden 
regelmatig door het bui-
tengebeuren afgeleid. Een 
van hen vindt het uitzicht 
‘de grootse screensaver die 
er is’.

Sqills is in 2002 opgezet 
door twee studenten in 
Enschede. Alexander: “In 
2007 ben ik er met een 
ander bedrijf bijgekomen. 
Nu hebben we in totaal 
honderd mensen in dienst. 
We zijn met vier personen 
eigenaar, die tevens de di-
rectie vormen. Het leuke is 
dat we niet allemaal uit de 
IT-wereld afkomstig zijn. 
Zo is onze sales director, 
Wouter Cassee, eigenlijk 
traumachirurg en ikzelf 
ben van huis uit econoom. 

“Ik ben door mijn vorige 
zaak natuurlijk bekend met 
alle digitale spellen die er 

In het OBZ-bestuur zitten 
veelal ondernemers die al 
jarenlang actief zijn in het 
bedrijfsleven en in de di-
verse Zandvoortse onderne-
mersverenigingen. Ook de 
adviseurs die aanschuiven 
hebben daarin hun sporen 
verdiend. Michael Alberts is 
de kersverse voorzitter van 
het OBZ, de belangenbeharti-
ger van diverse ondernemers-
verenigingen in Zandvoort. 
“Natuurlijk is het OBZ in de 
eerste plaats een echte be-
langenbehartiger van en 
voor het bedrijfsleven, met 
als belangrijkste doel het on-
dernemersklimaat en de eco-
nomie te optimaliseren. Het 
OBZ kijkt breder en zal ook 
fungeren als denktank door 
ondermeer het delen van 
kennis en netwerken. Door de 
veelzijdigheid van ondermeer 
het lokale bedrijfsleven op 
het gebied van bijvoorbeeld 
commercie, innovatie en cre-
ativiteit, moeten meer bezoe-

Bart van Munster (opera-
tion en financiën) en Johan 
Nieuwerth (innovaties) 
zijn wel echte informatica-
jongens, afkomstig van de 
Universiteit Twente. Samen 
vormen we een perfect 
team met vooral veel plezier 
in ons werk. De jaren dat we 
nu internationaal bezig zijn 
is onze omzet elk jaar nog 
gegroeid en winstgevend 
geweest.”

Wat maakt Sqills zo bijzon-
der dat het een wereldspeler 
wil worden? Mul: “We zijn 
heel innovatief. We maken 
voornamelijk software voor 
de transportindustrie en ho-
tels. Daarbij moet je denken 
aan boekingssystemen en 
revenumanagement.” Dat 
laatste is afkomstig uit de 
luchtvaart en wordt nu ook 
in de reis- en hotelwereld 
toegepast. Het is een com-
plexe vorm van prijsbeheer-
sing waarbij tickets of hotel-
kamers zo gunstig mogelijk 
worden aangeboden op 
basis van vraag en aanbod. 
Mul: “Dit soort systemen 
maken we in eigen beheer. 
Het is een kant en klaar 
product dat klanten als het 
ware van de plank kunnen 
kopen. Daarnaast maken we 
voor de binnenlandse markt 
ook software op maat, bij-
voorbeeld voor de Nationale 

zijn en heb ook gadgets, zo-
als poppen en speldjes, hier-
van verkocht. Ik merkte dat 

kers en ondernemers straks 
weer voor Zandvoort kiezen”, 
aldus Alberts. 

Partners 
Volgens de OBZ-voorzitter 
leven er in Zandvoort veel 
goede ideeën bij de diverse 
partijen, maar weigert men 
vaak consensus te zoeken op 
veel belangrijke vastgelopen 
dossiers en dat houdt natuur-
lijk verdere groei en innovatie 
tegen. “Goede samenwerking 
met andere partners, zoals 
de gemeente, VVV, regionale 
overheden, KVK, etc., maar 
ook met bewoners, is daar-
om essentieel. Tenslotte kan 
alleen door samenwerking 
op een zeer sterke en con-
sistente wijze aan het merk 
Zandvoort gebouwd worden. 
Het OBZ zie ik dan ook als een 
zeer zichtbare partner maar 
met een duidelijke, herken-
bare toegevoegde waarde.”

Het OBZ draait echter niet 

Postcodeloterij.”

Vanwaar die optimistische 
visie in deze economisch 
moeilijke tijd? “We willen 
wereldwijd toonaangevend 
zijn op het gebied van rail en 
bus. In Nederland is de NS 
voor ons de grootste spe-
ler, maar in Zuid-Amerika, 
het Midden Oosten en 
de Oostbloklanden is het 
openbaar vervoer volop in 
ontwikkeling. Daar zijn we 
actief. Door de crisis mogen 
dan investeringen wor-
den uitgesteld, zodra het 
weer beter gaat, komen de 
opdrachten vanzelf. Daar 
geloven we heilig in.” Is de 
concurrentie dan niet zo 
groot dat Sqills een wereld-
speler kan worden? Mul: 
“Natuurlijk zijn er hele grote 
IT-bedrijven, maar die doen 
vooral maatwerk. De kant-
en-klare systemen zijn ons 
sterke punt. Sneller in te 
voeren en meestal goedko-
per.” 

Als het Sqills lukt wereld-
wijd succes te hebben met 
hun software-producten 
dan profiteert Zandvoort 
daar ook ten volle van. “Met 
onze unieke locatie aan het 
strand, willen we klanten 
naar Zandvoort halen om 
ze te laten zien wat wij al-
lemaal in huis hebben. Dat 
betekent dat ze hier in ho-
tels zullen verblijven en lek-
ker moeten eten. Goed voor 
de horeca dus”, weet Mul.

Door de stormachtige ont-
wikkeling van Sqills heeft 
het bedrijf behoefte aan ge-
kwalificeerd personeel. “We 
hebben diverse, technische 
vacatures voor consultants, 
programmeurs, testers en 
project managers. Het zou 
leuk zijn als we ook men-
sen uit Zandvoort daarvoor 
zouden kunnen vinden. 
Nu werken we met vijftien 
mensen in de Mirage, maar 
personeelsuitbreiding is 
dringend noodzakelijk. Zie 
voor meer informatie daar-
over op sqills.com. 

hier een bepaalde behoefte 
voor was en ben er verder in 
gegaan”, ligt hij zijn nieuwe 
uitdaging toe. 

Webshop
Van Kuijk verkoopt niet al-
leen gadgets, ook is er een 
mogelijkheid om spellen 
online te bestellen of bij-
voorbeeld via voorinschrij-
ving. Wil je dus een nieuw 
spel zo snel mogelijk heb-
ben, dan moet je naar 
Level Up Merchandise in de 
Kerkstraat gaan. De winkel is 
gevestigd in het pand waar-
in de laatste jaren Banana 
Moon was gevestigd. De 
oudere Zandvoorters zul-
len het pand herkennen als 
de voormalige winkel van 
Horlogier Lansdorp.

alleen om belangenharti-
ging. Als denktank wil OBZ 
kunnen focussen op diverse 
ondernemersvraagstukken. 
Daarnaast kunnen onder-
nemers altijd terecht met 
al hun vragen en opmerkin-
gen op inloopspreekuren en 
in samenwerking met haar 
partners worden bijeenkom-
sten georganiseerd, waarbij 
inhoudelijk op diverse on-
derwerpen wordt ingegaan. 
Ondernemers kunnen ook 
direct doorverwezen worden 
naar de loketten en partners. 
Op regelmatige basis organi-
seert de OBZ een bijeenkomst 
waarin een onderneming of 
organisatie op uitnodiging 
de mogelijkheid krijgt zich in 
circa 15 minuten op originele 
wijze te presenteren. Een hele 
leuke manier voor nieuwe on-
dernemers om snel de juiste 
contacten te leggen. Voor en 
na deze presentatie wordt 
volop mogelijkheid geboden 
om te netwerken. Lobbyen, 
het delen van kennis en 
netwerken, daar zal dus ook 
de focus van de nieuwe on-
dernemersclub gaan liggen. 
Ondernemers zullen nog veel 
van deze nieuwe stichting 
gaan horen. 
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Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL
Nieuw in Zandvoort, Haarlem e.o.

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen

- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl
Meld je aan voor 12 Augustus en ontvang nog eens 

10% korting op de actietarieven...!

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar

- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar 

Rijschoo      Barry PaapL

Kijk voor scherpe actietarieven op: rijschoolbarrypaap.nl

Nu eerste rijles gratis!!!
Telefoonnummer: 06-22960595

De voordelen op een rij
- vaste instructeur
- rijden in stappen
- moderne lestechnieken
- instructie video’s

Scherpe tarieven
- betaalbare rijopleiding
- rijles vanaf 16,5 jaar
- 2- to drive
- rijexamen vanaf 17 jaar

Chrysanten - Bosviolen
en vaste planten

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

Specialist voor al uw bloemwerken.

"Moet je nou eens kijken, 
wat hebben ze toch weer een keuze!"

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

De Seniorenvereniging 
Zandvoort

organiseren ”in samenwerking” op 12 september in de recreatiezaal van het “Huis in het Kostverloren” aan de Burgemeester Nawijnlaan 100: 

2 voorlichtingsbijeenkomsten
De presentatie wordt verzorgd door Notaris Mr. M.A. Swart

Onderwerpen:
• Schenkingen aan de kinderen. Hoe te handelen en wat zijn de voorwaarden?
• Kan ik wat doen met de overwaarde van mijn huis?
• Hoe is het erfrecht en de erfbelasting geregeld?
• Wat voor consequenties heeft mijn vermogen op de eigen bijdrage A.W.B.Z. bij opname in een verzorgingshuis?

Over deze onderwerpen is ook gelegenheid om gerichte vragen te stellen. U kunt uw vraag vooraf via e-mail doorgeven (gmvm@casema.nl) 
maar let op: de vragen dienen wel over de te bespreken onderwerpen te gaan.

De eerste bijeenkomst in de ochtend vanaf 10.30 uur is uitsluitend bestemd voor de leden van De Seniorenvereniging Zandvoort.
De tweede bijeenkomst ‘s avonds vanaf 19.30 uur wordt gehouden voor alle geïnteresseerde Zandvoorters.

De toegang is gratis maar omdat het aantal plaatsen beperkt is dient u zich vooraf aan te melden. 

U kunt zich opgeven: 
bij het secretariaat van DSVZ Truus v.d. Voort tel: 023-5712215 of bij de bestuursassistent Els Kuijper tel: 023-5718205

Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)
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Start nieuw seizoen Jazz in Zandvoort 
Komende zondag gaat voor de 13e keer het jazzseizoen in de serie 'Jazz in De Krocht’ van 
start. Opnieuw is het de Stichting Jazz in Zandvoort gelukt om een indrukwekkende lijst 
aan solisten binnen te halen. En de eerste gastsolist die uitgenodigd is, is echt niet de 
eerste de beste.

Vibrafonist Frits Landes-
bergen bijt het spits af 
voor een nieuw seizoen 
van schitterende jazz-
concerten in theater De 
Krocht. Landesbergen is 
in Zandvoort niet bepaald 
een onbekende. Hij is hier 
al eens opgetreden met zijn 
vibrafoon maar iedereen 
kent hem met zijn drum-
stel tijdens de concerten 
van Jazz in Zandvoort, waar 
hij jaren zijn bijdragen aan 
heeft geleverd. Ook dit jaar 

zal Landesbergen tijdens 
een aantal concerten weer 
als drummer te bewonderen 
zijn.

Al decennia is hij de beste 
vibrafonist van Nederland 
en waarschijnlijk ook van 
Europa. Lan des bergen speel-
de met vrijwel iedereen op de 
nationale en inter nationale 
podia en werd winnaar van 
een groot aantal jazzprijzen. 
Een van zijn hoogtepunten 
is waarschijnlijk het optre-

den tijdens het North Sea 
Jazzfestival van dit jaar ge-
weest. Hij mocht daar Monty 
Alexander begeleiden.

Zondag begint het concert in 
theater De Krocht om 14.30 
uur. De entree bedraagt  
€ 15 per persoon en stu-
denten betalen € 8. U kunt 
per gastsolist reserveren, u 
kunt ook een passe-partout 
kopen voor alle 10 de concer-
ten ad € 100. Daarmee krijgt 
u toegang tot alle concerten.

Techniek en gedichten vinden elkaar

Mooi afscheid voor 
Clementine van Polvliet

Vorige week vrijdag was Zandvoorts dichter Marco Termes 
stipt op tijd in de garage van Autobedrijf Zandvoort voor 
de aflevering van een dikke stapel boeken. Een enthousi-
aste Robin Witte nam zijn bestelling van de gedichtenbun-
dels ‘Ik ben het’ met veel plezier in ontvangst.

Een toegewijde pastorale werker stopt ermee. Zonde, 
want Clementine van Polvliet was erg geliefd in de paro-
chies. Afgelopen zondag heeft zij tijdens een zeer bijzon-
dere mis afscheid genomen van de parochies Agatha en 
Antonius & Paulus. 

Een goed en diepgaand ge-
sprek aan zee tussen beide 
specialisten was eigenlijk 
de basis van de bijzondere 
levering van Marco’s nieuwe 

23 jaar lang heeft zij in die 
twee parochies pastoraal 
werk verricht en aan de op-
komst afgelopen zondag kon 
men aflezen hoe populair 
zij zich in die tijd gemaakt 
heeft: de kerk in Aerdenhout 
was afgeladen vol.

Het was een mis met al-
lerlei terugblikken; door zo-
wel haar oud-collega Dick 

gedichtenbundels aan de 
autogarage. Een groeiende 
sympathie en begrip over 
het leven dat zij leiden tus-
sen beide “mannen van de 

Duijves maar ook de beide 
vicevoorzitters van de pa-
rochies. Haar preek was 
min of meer een aanklacht 
tegen het beleid van de ka-
tholieke kerk om geen vrou-
wen in het ambt als priester 
te benoemen, iets wat haar 
speet. Duijves had daar ook 
al bij zijn afscheid op gezin-
speeld en nu is het eigenlijk 
de reden dat Van Polvliet er-

wereld” werd een start voor 
een opmerkelijke zakelijke 
overeenkomst. Robin: “Het 
is zeker niet mijn inzet om 
een nieuw verkooppunt van 
gedichtenbundels in onze 
garage te creëren. Dat mag 
ook niet, denk ik. Wellicht kan 
het een leuk relatiegeschenk 
bij aanschaf van een auto 
bij ons worden. Daar ben ik 
nog niet uit.” In ieder geval 
is hij zeker ‘gevallen’ voor 
de bijzondere inhoud van 
de gedichtenbundel. Marco 
Termes is zeer verguld met 
de bijzondere aandacht voor 
zijn werkstuk. Hoe het verder 
gaat met de collectie gedich-
tenbundels weten we nog 
niet. Dus vraag er maar naar 
bij een eerstvolgend bezoek 
bij de garage. Of bij Bruna, 
want daar is de bundel ge-
woon te koop. 

mee stopt. “Toch blijf ik hoop 
houden”, zei ze. Zij wil zich 
nu gaan bezinnen op haar 
toekomst die ongetwijfeld 
raakvlakken zal hebben met 
de afgelopen 29 jaar van 
haar leven, de tijd waarin zij 
werkzaam was als pastoraal 
werker.

Van Polvliet had zondag 
ook de eer om een van de 
duizendpoten van de paro-
chie, Ans Kuildert, de me-
daille te mogen opspelden 
die hoort bij de Pauselijke 
Onderscheiding ‘Pro Ecclesia 
et Pontifice’, voor al het werk 
dat zij vrijwillig al jaren doet. 

Als aandenken kreeg Van 
Polvliet van de parochies een 
mooi bronzen beeld waar zij 
zeer blij mee was. Haar grote 
hobby, beeldhouwen, kwam 
hierin naar voren. “We ho-
pen dat het een prominente 
plaats in jouw toekomstige 
atelier zal gaan krijgen”, zei 
de vicevoorzitter. 

Marco Termes (l.) en Robin Witte vonden een klik

Pastor Clementine van Polvliet

C U L T U U R Open Monumentendag Macht & Pracht 
In het weekend van 14 en 15 september is het Open Mo-
numentendag. Duizenden monumenten zijn dan in het 
hele land gratis te bezichtigen. Ook dit jaar organiseert 
Stichting Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed (BZCE) in 
Zandvoort een Open Monumentendag met het landelijke 
thema ‘Macht & Pracht’. 

door Nel Kerkman

Het thema is gecombineerd 
met een tentoonstelling in 
het Jeugdhuis, een rondlei-
ding in de Protestantse kerk 
en een gedeeltelijke open-
stelling van het landgoed 
Groot Bentveld. Tijdens de 
Open Monumentdagen zijn 
alle locaties gratis toegan-
kelijk. 

Begin 19de eeuw was Zand-
voort nog een arm dorp. De 
bevolking leefde van de vis-
serij en van de aardappel-
teelt in het duin. Pas in 1824 
kwam hier verandering in. In 
dat jaar werd namelijk door 
enkele leden van Provinciale 
Staten, een Haarlemse 
bankier en enkele anderen 
een commissie gevormd 
om de zandweg tussen 
Aerdenhout en Zandvoort 
van klinkers te voorzien en 
in Zandvoort een badhuis 
te bouwen. Met het stich-

ten van een zeebadplaats 
veranderde de armelijke 
omstandigheden. Stichting 
BZCE heeft in een tentoon-
stelling een mix gemaakt 
over de Macht en Pracht van 
Zandvoort. 

Zandvoortse 
Macht & Pracht
In het Jeugdhuis achter de 
Protestantse kerk wordt op 
zaterdag 14 september van 
11.00 tot 16.00 uur het thema 
in woord en beeld tentoon-
gesteld. Folklorevereniging 
de Wurf laat het verschil 
zien tussen de vissersvrouw 
en het prachtig kostuum 
en kap van de rijke reders-
vrouw. Naast gloriejaren 
kende Zandvoort helaas ook 
rampjaren. Zo een rampjaar 
was 1849 waarbij 21% van 
haar inwoners stierf. Het is 
een stuk geschiedenis waar 
niet veel over geschreven is 
c.q. bekend is. Leendert de 
Jong komt een ontluiste-

rend maar vooral boeiend 
verhaal vertellen. Hij geeft 
een lezing om 11.30 en om 
14.30 uur. 

Protestantse kerk 
Ook de Protestantse kerk is 
14 september van 11.00 tot 
16.00 uur geopend. Roel 
Drenth en Siem v.d. Bos zijn 
aanwezig en geven uitleg 
over de geschiedenis van 
het monumentale kerkge-
bouw, met onder meer de 
Herenbank en de grafkapel 
van Paulus Loot. 

Groot Bentveld
Op 15 september van 12.00 
tot 17.00 uur is eenmalig 
landgoed Groot Bentveld 
vrij toegankelijk. Een aantal 
kamers in het hoofdhuis van 
de hofstede en de noord-
vleugel zijn zichtbaar van-
uit de gang. En onder meer 
de zitkamer uit de negen-
tiende eeuw en een eetka-
mer in Amsterdamse school 
stijl uit de vroeg twintigste 
eeuw. Groot Bentveld is 
toegankelijk via een ingang 
aan de Teunisbloemlaan 
tegenover nummer 24 en 
is herkenbaar aan de Open 
Monumentenvlag. De bui-
tenplaats is te betreden via 
het hoofdhuis. 



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie biologische

kaarsen binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand september voor Pashouders
Duitse biefstuk of Runder tartaartjes

5 halen = 4 betalen

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Uit het Noord-Hollandse land
smaaQ rIJpbeLegeN

weldadig van smaak
Nu 500 gram voor maar € 5,98



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Nu met Zandvoort Pas;
Beautea BeleviNg
(geZichtsBehaNdeliNg)

www.Praktijkixchel.Nl

wellNessPraktijk

10%
kortin

g



Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei Fris en FruitigFris en FruitigFris en Fruitig

WijnenWijnenWijnen

alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken goedkoper!!!goedkoper!!!goedkoper!!!

Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei Fris en FruitigFris en FruitigFris en Fruitig

Sterke drankSterke drankSterke drankSterke drankSterke drankSterke drank

Geniet, maar drink met mate.

zandvoort Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
haarlem Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 9 september 2013, zolang de voorraad strekt. *Max. 6 per klant!

WWW.dIrCKIII.nl

Sterke drankSterke drankSterke drank

elders 1,65 

99

elders 1,09

  75

elders 25

 17

elders 0,71

 59

Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei

elders 13,49 

8.88

elders 18,69

 13.99

elders 8,49

 5.49
elders 3,49

 1.99
elders 10,69

 8.99
vergelIjKbare 

prIjs 9,79

 6.99

2 voor

 5.-
elders 7,50

3 flessen

 1.-
elders 1,47

elders 4,79

3.33

WijnenWijnenWijnen

elders 11,95

 6.99

elders 1,49

 75

Drinkbeker 
Zware kwaliteit 
kunststof, in 
verschillende 
kleuren. op=op!

elders 18,49

 12.99
dat sCheelt 5,50!

waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?

cabernet 
sauvignon 
captain cook 
ook Chardonnay

Onze  
favoriete  
wijn uit 
Australië!

hooghouDt 
vieux
Hele liter

Absolute 
bodemprijs 
nergens 
goedkoper!
op=op!

licor 43 
70 cl 

zonneklaar 
jenever 
Hele liter
 
35% Alc.

kaapse hof 
rosé 
ook rood 
of wit

rioja crianza
marqués de Cáceres 
 
Spaanse klassewijn 
extra laag geprijsd!

cassis
1,5 liter
 
Nergens 
goedkoper!

natural cool 
mineraalwater 
ook bruisend 
1,5 liter

pfanner  
appelsap 
of groene appel
Hele liter

cola of 
sinas 
Blik 33 cl

gulpener 
witbier 
Blik 50 cl

orangina
1,5 liter 
op = op

bacarDi rum 
70 cl 
 
Niet voor  
wederverkopers!

Dutchman classic 
70 cl 
 
Net zo lekker als  
echte whisky!

paapenheimer 
 
Heerlijk fris 
en lichtzoet.

santa rita 120
rood, wit 
of rosé 
 
Wereldberoemd 
om hun kwaliteit!

elders 1,09 

57

elders 1,67 

 1.19
elders 0,59

 39
longDrink 
glas 
 
Horeca 
kwaliteit!

elders 0,79

 29

la chouffe 
speciaalbier
ook mc Chouffe 
33 cl

Kabouterbier voor 
een klein prijsje!

best bier 
Blik 33 cl 
 
Het beste 
bier voor een 
eerlijke prijs!

*

*
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Weer

Temperatuur

Max 29 28 26 22-27

Min 16 17 17 16

Zon 90% 90% 80% 70%

Neerslag 5% 20% 50% 55%  

Wind zo. 4 zo. 3 ozo. 3-4 zo. 3-4

Bijzonder warm 
voor september

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Een hogedrukgebied dat 
via ons land doorschuift 
naar de Baltische Staten 
geeft inmiddels een zwoe-
le zuidelijke stroming met 
de aanvoer van zeer war-
me continentale lucht. De 
zon schijnt ook volop.

Het strandweer is uit-
stekend geworden vanaf 
woensdagochtend met 
een doorgaans aflandige 
wind. Op donderdag en 
ook vrijdag nog komt de 
temperatuur uit in het 
traject tot pakweg 28-29 
graden. Wel neemt de 
buienkans daarna wat toe 
vanwege de aanwezig-
heid van lagedrukgebie-
den boven, of in de buurt 
van Nederland. Lokaal kan 
het dan tot een bui gaan 
komen en koelt het ook 
wat af.

Sommige weerpatronen 
hebben een voorkeur voor 
bepaalde fasen in het jaar. 
Zo kennen we het bekende 
Weihnachtstauwetter op 
z’n Duits. Dat is de kerstde-
pressie die vaak vlak na een 
koude decembermaand de 
kop op steekt en de kerst-
dooi binnenbrengt. In de 
septembermaand is het 

kenmerkend dat zich bij 
voorkeur tussen 5 en 12 
september dikwijls een 
warmtegolf voordoet on-
der invloed van een fraai 
en solide hogedrukgebied 
boven Oost-Europa.

Ook dit jaar is het dus 
weer een keer raak met 
die temperatuurplafonds 
tot inderdaad die 30 gra-
den donderdag en/of 
vrijdag. Daarna blijven de 
temperaturen ook nog op 
niveau en een doorbraak 
naar zeer wisselvallig en 
koel weer is voorlopig niet 
in zicht. Er bestaat zelfs 
een gerede kans dat het 
hogedrukgebied richting 
Noord-Europa weer aan-
sterkt vanaf begin vol-
gende week en ons na een 
kleine dip weer volop in 
het mooie nazomerweer 
brengt. 

September lijkt best een 
aardige maand te gaan 
worden en met de warme 
voorgeschiedenis ligt het 
niet voor de hand dat er 
een koude maand uitrolt. 
Meer weerinfo viawww.
weerprimeur.nl.

weerman Marc Putto 

Hoewel de weerkundige zomer reeds voorbij is, komt er 
nog een mooie apotheose met temperaturen die rich-
ting de 30 graden zullen uitlopen aan het einde van de 
week. In Zandvoort en Bentveld kan het tot ruim 28 gra-
den komen op donderdagnamiddag en vrijdag en wel-
licht daarna ook nog wel een keer.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Brandweerman in de dop | Foto: Rob Bossink

Trouwen aan zee...

Open dag kazerne
druk bezocht

Mieke neemt afscheid Taizéviering: Mijn hemel!

Tweede editie van
Trouwbeurs aan Zee

Zaterdag 31 augustus organiseerden de brandweer Ken-
nemerland en de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) een 
open dag voor inwoners van Zandvoort en omgeving. Be-
langstellenden konden een kijkje komen nemen in de nieu-
we kazerne aan de Linnaeusstraat. 

OOK Zandvoort moet wegens bezuinigingen noodgedwon-
gen definitief afscheid nemen van haar medewerkster Mie-
ke Dolderman. Mieke is een zeer trouwe kracht die o.a. al 22 
jaar leiding gaf aan de maandelijkse klaverjasclub. 

Godfried Bomans zei ooit eens op de radio dat zijn broer 
Jozef in zijn jeugd zich de hemel voorstelde als een slaap-
kamer, waarin de bedden gouden knoppen hadden en enge-
len door grote ramen binnenvlogen met een speciaal soort 
sprits waar hij van hield. 

Na het succes van vorig jaar wordt dit jaar voor de 2e keer 
een Trouwbeurs aan Zee georganiseerd door Long Island 
Wedding & Planning in samenwerking met strandpavil-
joen Meijer aan Zee. Volgende week zondag, 15 september, 
is het weer zover.

Medewerkers van de brand-
weer en de ZRB gaven deze 
dag bezoekers een rondlei-
ding door het gebouw, maar 
niet alleen dat. Er waren, 
voornamelijk voor de jonge 
bezoekers maar ook voor de 
oudere, spetterende demon-
straties van de ZRB waarmee 
een ieder zich vermaakte. 
Ook de vrijwillige spuit-
gasten van de brandweer 
verzorgden spectaculaire 
demonstraties. Kinderen 
mochten een ‘brand’ blussen 
en plaats nemen in een van 
de opgestelde voertuigen. 

Het nieuwe pand heeft 
twee verdiepingen met een 

Dat is uiteraard niet de he-
mel van de bijbel hoe we 
die nu zien. Die hemel komt 
aan de orde in de Taizé-
dienst van vrijdag 13 sep-
tember in de Zandvoortse 
Protestantse Kerk aan het 
Kerkplein. Het thema is dan 
ook ‘Mijn hemel!’. 

Het kenmerk van deze oecu-
menische samenkomsten 

De Trouwbeurs aan Zee is 
een uniek evenement voor 
toekomstige bruidsparen 
die op zoek zijn naar leuke 
ideeën en inspiratie voor 
hun aanstaande bruiloft, 
misschien zelfs wel op het 
Zandvoortse strand. Op deze 
dag wordt een inspirerende 
beleving gecreëerd voor de 
aanstaande bruidsparen die 
een huwelijk overwegen. 
Tussen 11.30 en 17.00 uur valt 
er van alles te beleven. In het 
prieel op het strand worden 
korte ceremonies voltrok-
ken door een heuse trouw-
ambtenaar van Long Island 
Wedding & Planning. Binnen 
in het paviljoen kunnen de 
bezoekers terecht voor make-
overs, heerlijke proeverijen, 

totale oppervlakte van circa 
1.400 m2. Daarmee biedt 
het voldoende ruimte aan 
15 fulltime werkplaatsen, 
al de vrijwilligers en alle 
voertuigen van de brand-
weer. De reddingsbrigade 
gebruikt het pand als kan-
toorruimte, voor stalling en 
onderhoud van de boten en 
voor scholing aan de meer 
dan 500 leden. De kans be-
staat dat het pand, dat 16 
maart jongstleden feeste-
lijk is geopend, voor het eind 
van dit jaar verkocht wordt 
aan de Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK), waar 
onder andere de Zandvoortse 
brandweer onder valt.

Mieke had zelf nog heel veel 
plezier in het werk, waarbij zij 
vele Zandvoortse bewoners 
heeft leren kennen. Vanavond 
(donderdag) en zondag is 
Mieke Dolderman voor het 
laatst actief met haar trouwe 
groepen klaverjassers en ge-
nieters van ‘OOK Zandvoort 
Samen’. Afgelopen dinsdag 
nam zij al afscheid van haar 
groep waarmee zij maar liefst 
16 jaar Bingo heeft gespeeld.

in de Zandvoortse kerken 
is (meerstemmige) samen-
zang, gebed en stilte. De 
diensten duren altijd onge-
veer een half uur. Iedereen 
is van harte welkom. Het 
inzingen in de Agathakerk 
begint om 19.00 uur, de 
dienst zelf om 19.30 uur. Na 
afloop is er koffie en thee. 
Zie ook www.taize-noord-
holland.com.

de mooiste bruidsjurken en 
nog veel meer. Verschillende 
beursdeelnemers zullen 
leuke prijzen ter beschikking 
stellen en voor kinderen is er 
een springkussen aanwezig. 

In strandpaviljoen Meijer aan 
Zee kunt u genieten van een 
heerlijke lunch of, na afloop, 
een romantisch diner met 
zeezicht. Bij de entree ont-
vangt u daarvoor een kor-
tingsvoucher. De toegang is 
geheel gratis en uiteraard 
ontvangen alle bezoekers bij 
vertrek een leuke ‘goodiebag’. 
Strandpaviljoen Meijer aan 
Zee is gelegen aan strand-
afgang 16. Meer informatie 
vindt u op www.trouwbeurs-
aanzee.nl. 

Mieke Dolderman
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Nu dagelijks inschrijven 
van maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 19.00 uur in Theater De Krocht

Danscentrum Rob Dolderman
Ballroom - Latin

Dansen Doen!

Grote Krocht 41 - Tel. 06 - 21 590 520 - Zandvoort

Groot openingsbal op 14 september, 
aanvang 20.00 uur
www.dansschoolrobdolderman.nl

Aanvang nieuwe cursussen 
vanaf donderdag 

19 september

Tel. 023-532 2010

Aanbieding: pocket vering matras
20 cm dik, afgedekt met luxe koudschuim.
Voorzien van comfortabele comfortzones
Zolang de voorraad strekt 
80x200 van € 179,-  voor € 125,-
90x200 van € 199,-  voor € 125,-
140x200 van € 349,-  voor € 195,-
160x200 van € 379,-  voor € 225,-

Luxe boxspring set Sara 
Leverbaar in zwart of wit
Zowel matras, boxspring en het luxe gecapitonneerde 
hoofdbord zijn bekleed met een luxe afwasbare skai. 
160x200 van € 895,-  voor € 679,-
180x200 van € 995,-  voor € 695,-
Nu de hele maand september met gratis toedek matras

Elektrische boxspring
Leverbaar in 3 kleuren: Zwart, antraciet of bruin
- 2 elektrisch verstelbare boxsprings
- 2 luxe pocket vering matrassen
- 2 mee gestoffeerde voetbeugels
- 1 hoofdbord 
- 1 koudschuim split topmatras 
Nu compleet:
140x200  € 895,-
160x200  € 1149,-
180x200  € 1195,-
Lengte maten tegen een kleine meerprijs ook verkrijgbaar. 

Kijk ook op 
www.heintjedekbed.nl

op = op
Heintje dekbed

Raadhuisplein 3 Zandvoort
Tel: 0611013844
Mob: 0654776087

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten 
Woensdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zondag van 12:00 tot 17:00 uur

Ten Kate straat 63 Amsterdam 
Tel:020-6838883
Mob: 0654776355

Openingstijden:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag t/m zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur
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Vergrijzing

De collectieve 
levenswijsheid is 
groter dan ooit. do

or
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Tegeltje

Uitgesproken!
Dankzij de medewerking van coureurs en BN’ers Jan 
Lammers en Rob Kamphues, het bedrijfsleven, de Land-
macht en vele vrijwilligers is de 2013-editie van de 
HeartRace Circuitdag opnieuw een groot succes gewor-
den. Deze week vond het jaarlijkse circuitevenement 
van Stichting Heartbeat voor jonge hartpatiëntjes en 
hun families opnieuw plaats op Circuit Park Zandvoort. 
Daar brachten tal van prachtige bolides en vele activitei-
ten opnieuw een brede glimlach op de gezichten van de 
honderden gasten van Stichting Heartbeat.

De HeartRace Circuitdag is een initiatief van Stichting 
Heartbeat in samenwerking met het Raceteam Hartrijden.nl, 
om jonge hartpatiëntjes samen met hun broertjes, zusjes en 
ouders jaarlijks een prachtige dag op het circuit te bezorgen. 
Naast tal van activiteiten naast de baan bestaat het hoofd-
optreden ieder jaar weer uit een circuitsessie van twee uur, 
waarbij jong en oud plaats kan nemen in de bijrijdersstoel 
van prachtige raceauto’s en exclusieve sportwagens, voor een 
aantal spectaculaire ronden over het circuit van Zandvoort.

Onder leiding van coureur Jan Lammers en coureur/presenta-
tor Rob Kamphues waren vorige week woensdag circa vijftig 
auto’s op het Zandvoortse duinencircuit om de honderden 
jonge en oudere gasten een onvergetelijke dag te bezorgen. 
Importeurs van beroemde merken stelden belangeloos hun 
nieuwste, vaak exclusieve, modellen ter beschikking, net als 
bedrijven als Louwman Exclusive, Munsterhuis Sportscars 
en SDR Sportscars om opnieuw de mooiste auto’s voor dit 
jaarlijks terugkerende initiatief beschikbaar te stellen. Naast 
exclusieve sportwagens voor de openbare weg konden de 
gasten uiteraard ook plaatsnemen in de vele raceauto’s die 
deelnamen aan de HeartRace Circuitdag. Waarbij naast de 
marshalls van de OCA, de Officials Club Automobielsport 

de firma Dorel opnieuw tekenden voor de veiligheid van de 
jonge hartpatiëntjes. Dorel voorzag alle auto’s van Maxi-Cosi 
kinderstoeltjes, met als bijkomend voordeel dat de jonge 
Heartbeat-gasten ook daadwerkelijk boven het dashboard 
uitkwamen om het spektakel goed te kunnen volgen.

Naast de baan was er uiteraard ook volop vertier voor de 
gasten van Stichting Heartbeat. Naast springkussens, een 
quadbaan en een slotracebaan, verzorgde de BMW Driving 
Experience Slotemakers opnieuw demo’s, was de Landmacht 
present om gasten in imposante Fenneks-voertuigen mee 
te nemen voor een 4x4 ervaring in de duinen, zorgden di-
verse computergames voor volop digitaal raceplezier en ver-
zorgde de Frietwagen op Locatie de inwendige mens. Björn 
Tannemaat, voorzitter van Stichting Heartbeat, toonde zich 
opnieuw zeer tevreden over het verloop van de dag, en met 
name over de medewerking van de vele vrijwilligers en de 
welwillendheid van het bedrijfsleven en de Landmacht. 
“Zonder de inzet van hen kunnen we een dag als deze niet 
mogelijk maken. Daarnaast is een speciaal woord van dank 
aan het Raceteam Hartrijden.nl onder leiding van Marcel 
van Dam meer dan op zijn plaats. Het was in één woord 
fantastisch.”

HeartRace Circuitdag 
uitermate geslaagd

Kijk nou eens!
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Wat zijn de zomeravonden 
in Zandvoort toch mooi!

Foto: Marco de Groot/Klaas Norg

Loesje

De inkttekening op de huid vertelt vaak een levensverhaal. 
Daar spelen televisiebazen gretig op in tegenwoordig. 
Tatoeëren is al jaren ‘booming business’ in met name Los 
Angeles, USA. Maar heeft een tatoeage niet nog steeds 
een ondeugdelijk imago? Een imago dat samenhangt met 
criminaliteit, asociaal, sex, drugs en rock & roll, gevange-
niswezen en angst voor bloedziektes? Het blijft voor velen 
een prangende vraag: laat ik er één zetten of niet?
De televisieseries over dit onderwerp vertellen echter ook 
een ander verhaal. Over emoties, over verwerken, over trots. 
Het creëren van een uitwisbare liefde voor een dierbaar 
iemand, een herinnering aan een gebeurtenis wat diepe 
impact heeft gemaakt of een meegebracht ontworpen 
symbool dat immens voor iemands kracht staat. Iedere 
tekening blijkt een vorm van creativiteit op de huid te wor-
den. Portretten van ongekende subtiliteit, met schaduwen 
en precisie dat het een fotokopie afdruk lijkt. Pure kunst. 
Ik heb er ook één, althans had. Een kleintje, van echte hen-
na… prachtig zwart op mijn gebruinde huid. Na zes was-
beurten was hij er weer af, maar toch. Nu 15 jaar geleden, 
tijdens onze huwelijksreis op Bali laten zetten. Ik zag de 
foto laatst aan mijn gezichtsveld voorbij glijden. Mooie 
herinnering. 
Bij een betekenisvolle tatoeage is de dichtbijheid cruciaal. 
Zoiets draag je letterlijk een heel leven met je mee. Het 
hoort bij je, als een deel van jou. En het gaat vaak gepaard 
met een tomeloos gevoel van respect, een onbreekbare 
band of een tranentrekkende gedachte achter het verhaal. 
Een heel lijf vol, nee, dat vind ik persoonlijk teveel van het 
goede. Maar één echte, daar heb ik weleens over nage-
dacht… moet dan steeds denken aan hoe het er over 20 
jaar uit zal zien. De vormen van een ouder iemand gaan 
toch een wat meer hangend geheel aannemen of een wat 
ribbelig aanzicht krijgen. Misschien 
een ietwat persoonlijkere plek uitkie-
zen en de kunst voor mijzelf en mijn 
dierbaren houden? Wie weet ga ik 
ooit alsnog overstag… of toch niet? 

Tatoeage 

Dansen Doen!
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken + na-
gels knippen + eelt verwij-
deren + evt. likdoorns weg-

halen + creme massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 

Thuisbehandeling 
normaal € 30 nu € 25. 

Info:5734944 of 
06-50203097

.........................................................
Top muziek uit Ierland!

The Fureys & Davey Arthur
Maandag 4 november
in theater De Krocht.

Kaarten nu verkrijgbaar
via www.thefureys.nl

of tel. 06-54677947
.........................................................

Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door 

zorgverzekering) 
.........................................................

Nieuwe 
Zon&Beauty studio 
op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 

Haarlem, 
tel. 023-5476101

 www.sunergy.info
.........................................................

Hoveniersbedrijf 
Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie 
straatwerk. 

023-5353591 of 
06-22209568

.........................................................
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl 

Voor een pedicure 
behande ling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hot-stone 
massage en / of Reiki 

behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Garage te koop
Van Fenemaplein

Prijs n.o.t.k.
Tel. 06-16122784

.........................................................
Open haard hout 

(beuk) te koop. 
€ 60,- per m3
06-42254811

.........................................................
Te huur: Loods/

opslagruimte 
+ zolder (100m2)
Tel. 06-16259609

.........................................................
Luister naar ZFM-radio. 

"Het laatste Uur". 
Interview met 

Erik Stokman over zijn 
ontmoeting met God: 

Zondagavond 23.00 uur, 
106.9 FM, kanaal 40 digitaal.

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
10-17 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

06-53693409
.........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 
of 0653231754

.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Er valt zoveel te 
ontdekken voor de 

kinderen van 
Pippeloentje en Pluk: 
Hoe voelt de regen? 
Kan ik van de berg 

afrennen zonder te vallen? 
'Natuurlijk-SKiP' 

betekent het beleven 
van deze ervaringen. 

Meer info? 
www.pippeloentje-pluk.nl 

.........................................................
Klussen-Renovatie-Bouw 

P.M.K.
 (in Zandvoort)

Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers 

en keukens. Kunststof 
kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit! 
Ook voor schoonmaakwerk 

voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212 

.........................................................
Hondentrimster

De 4 Pootjes
Annemiek Wolters

Bij U aan huis
Zandvoort en omgeving

06-23093264
.........................................................

Tablet Computer Les 
voor 50+

Leren werken met een 
Tablet Computer en 

App's, 4 lessen van 1 uur 
per week voor 60 euro. 

Voor meer 
informatie/aanmelden 

www.rkarper.nl 
of 06-51231504

.........................................................
Te Huur De Schelp

Voor langere termijn
Gemeub. appartement

Heerlijk licht, ideaal
voor één persoon
Geen huisdieren
€ 625,- excl. GL
Tel. 023-5719653

.........................................................
De dames1 van ZSC

 zoeken een enthousiaste 
handbalcoach. 

Heeft u zin om dit 
gezellige team te coachen 
dan horen wij dat graag! 

zsc@handbal.nl 
tel. 0636162592

.........................................................
TKA elektrisch fornuis 

met keramisch kookplaat, 
merk Bosch, i.z.g.s. 

Wegens plaatsing nieuwe 
keuken: vr.pr. € 150. 

Tel. 5718939

Wij zijn getrouwd!
Diny Lemmens 

en
Adrie Geelhoed

.........................................................
Stucadoor 

heeft tijd over. 
Vanaf € 6 per m2. 

Ook schilderwerk mogelijk. 
€ 15 p/u p.p.
06-27048739

.........................................................
Ervaren schoonmaker 

zoekt werk 
bij u thuis of op bedrijf. 

Eenmalig of blijvend. 
€ 12,50 p.u. 

Tel. 06-33448192
.........................................................

Ik ben Maxime en 
zoek een 

oppasbaantje.
 Ik zit in 4 Atheneum, 
ben creatief en vind 

kinderen erg leuk. 
Omg. centrum/zuid,

 liefst weekend of avonden. 
Tel. 06-50919720

.........................................................
Massage is zorgen voor je 

welzijn en gezondheid. 
Massage Zandvoort 

Touch of Life
Kosterstraat 11, 

06-55931928
Kijk voor alle info op

www.massagezandvoort.nl
.........................................................

Hond gezocht. 
Wil diegenen die op 

maandag 2 september, 
in Het Huis in de Duinen, 
de Dalmatiër van papier 

mâché, gekocht heeft aub 
contact met mij opnemen. 

0651011843
 ........................................................  

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15,-
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.

schroten 13x90 mm  
€ 2.60/m.

lengtes van 2.10 tot 5.40 m. 
andere artikelen 

op bestelling
geopend za 12.00-17.00 u en
op afspraak, ook ’s avonds.

uitsluitend á contant, 
geen pin

AANBIEDING:
 25% KORTING 

op schroten
 t/m 14 september a.s.

van € 2.60 voor 1.95/m.
Joost van Diepen
tel. 06-29091069
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Alleen is nooit alleen
Na afscheid te hebben genomen van de groep, vervolg ik 

mijn reis alleen en vind ik mijn weg terug naar Bali. Al-

lereerst ga ik naar Balangan, in het zuiden. Dit is DE surf-

spot van Bali en aangezien ik inmiddels al 3 jaar lang een 

golfsurfboard thuis in de kast heb staan, moet ik nu toch 

maar eens echt leren surfen… 

door Ilja Noltee

Ik verblijf hier in een 
super-de-luxe bunga-
low met rieten dak, bui-
tenbadkamer en maar 
liefst twee 2-persoons 
hemelbedden! Je zult 
het maar nodig hebben… 
Tijdens mijn lunch raak 
ik in gesprek met Andre, 
een Duitse jongen die in 
Noorwegen woont, maar 
een Nieuw Zeelands ac-
cent heeft, hoe bedoel je 
internationaal? Als reizi-
ger alleen ontmoet je op 
iedere hoek van de straat 
weer nieuwe mensen, je 
hoeft niet bang te zijn 
dat je je verveelt. Andre 
is hier voor een bruiloft 
van vrienden. ’s Avonds 
word ik uitgenodigd in 
de villa verderop, waar 
het bruidspaar verblijft 
en een groot feest wordt 
gegeven, inclusief een 
indrukwekkende sterren-

hemel vanaf het dakterras 
en een heerlijke nachtelijke 
duik in het zwembad! Wat 
een luxeleven, hier kan ik 
wel aan wennen… De vol-
gende dag krijg ik surfles 
van de eigenaar van mijn 
hotel, vol goede moed 
stap ik de zee in, maar 
die golven lijken nu toch 
iets hoger dan vanaf het 
strand! Nadat ik zo’n 3 keer 
ben meegesleurd door de 
sterke stroming, één keer 
het gevoel heb ervaren van 
het staan op een board en 
na het tot 2 keer aan toe 
verliezen van mijn bikini 
wordt het tijd om het wa-
ter uit te gaan. Dit is niet 
voor beginners, ik probeer 
het in Zandvoort nog wel 
een keer…

In een dorpje verderop, 
Jimbaran, eet ik ’s avonds 
de heerlijkste calamari 
ooit. Dit gedeelte staat 
dan ook bekend om zijn 

voortreffelijke visjes en 
zeevruchten. Het twee-
de deel van mijn weekje 
verblijf ik op het eilandje 
Nusa Lembongan, waar je 
met de speedboot vanaf 
Sanur in zo’n 40 minuten 
bent. Hier rijden praktisch 
geen auto’s en er zijn wei-
nig toeristen. Al in de taxi 
naar de speedboot ont-
moet ik Aeni en Elias uit 
Duitsland. We kunnen het 
erg goed vinden en be-
sluiten met zijn drietjes 
scooters te huren en het 
eiland te verkennen. In 
het mooie mangrove bos 
maken we een boottocht. 
De volgende dag ben ik 
jarig en na een heerlijke 
dag op het strand gaan 
we gezellig uit eten om 
mijn 28-ste levensjaar 
te vieren! Helaas lag 
mijn tonijn blijkbaar al 
eventjes buiten de koel-
kast en eindigde de ver-
jaardagsnacht in horror. 
Voedselvergiftiging…
 Aangezien er de volgende 
ochtend een snorkeltocht 
met mantaroggen op het 
programma staat, besluit 
ik, zo ziek als een hond, 
toch mee te gaan op de 
boot. De zeewind deed 
me goed en het zien van 
deze geweldige dieren 
des te meer! Op nog geen 
30 cm afstand zwemmen 
de reusachtige manta’s 
langs je heen. Wat een ge-
weldige ervaring! Helaas 
zal dit voorlopig de laat-
ste keer zijn dat ik mijn 
onderwatercamera kan 
gebruiken. Het is tijd om 
naar huis te gaan, maar 
gelukkig hebben we de 
foto’s nog!

Op Dreambeach op Nusa Lembongan Island

Zwemmen met manta roggen

reisverslag
Het reisverslag van Ilja Noltee wordt in 3 delen gepubliceerd. Onderstaand het laatste deel.

Voorlichtingsavond erfrecht en -belasting
De veranderingen in onze maatschappij volgen elkaar in 
rap tempo op. Het vergt nogal wat van ons allemaal om 
die veranderingen steeds bij te houden. Reden voor De Se-
niorenvereniging Zandvoort (DSVZ) om, in samenwerking 
met notaris mr. M.A. Swart, een bijeenkomst te organise-
ren over diverse onderwerpen op het gebied van schenkin-
gen, overwaarde van een woning, erfrecht en erfbelasting. 

Er wordt op deze bijeen-
komst bijvoorbeeld aan-
dacht besteed aan de eigen 
bijdrage AWBZ bij opname 
in een verzorgingshuis en 
wat voor consequenties 

dat heeft voor uw vermo-
gen. Tevens wordt er uit-
leg gegeven over de voor-
waarden van schenkingen 
aan kinderen en eventuele 
schenkbelasting. De bijeen-

komsten worden verzorgd 
door notaris mr. M.A. Swart 
van notariskantoor Van der 
Valk & Swart en zijn voor ie-
dereen met interesse voor 
deze onderwerpen toe-
gankelijk. Details vindt u 
in de advertentie van DSVZ 
elders in deze Zandvoortse 
Courant.

Voor informatie en reserve-
ring kunt u bellen met het 
secretariaat van DSVZ, tel. 
5712215 of e-mail: gmvm@
casema.nl.

Doe mee aan de Mobiliteitsdag

Pluspunt Magazine: Hart voor Zandvoort

Woensdag 25 september is de nationale Mobiliteitsdag. In 
Zandvoort worden tijdens deze dag al jaren leuke activitei-
ten georganiseerd voor scootmobiel gebruikers. 

Er is veel te doen bij Pluspunt Zandvoort. Daarom heeft 
Pluspunt een magazine uitgebracht waarin alle activitei-
ten, cursussen en workshops en hulp & dienstverlening 
duidelijk en overzichtelijk in kaart wordt gebracht.

De Mobiliteitsdag wordt dit 
jaar op het terrein van Nieuw 
Unicum gehouden en begint 
om 14.00 uur. Het evene-
ment, voor iedereen die zich 
voortbeweegt in een rol-
stoel of scootmobiel, belooft 

Kinderen, tieners, volwassenen 
en senioren kunnen terecht 
bij Pluspunt. Van workshop 
tot alarmering, van Belbus 
tot Buitenschoolse opvang, 
u vindt het allemaal over-
zichtelijk terug in magazine 
Pluspunt, Hart voor Zandvoort. 
Het magazine geeft een dui-
delijk beeld van alle activi-
teiten, werkzaamheden en 
mogelijkheden van Pluspunt, 

weer een hilarisch spektakel 
te worden. De ‘coureurs’ 
kunnen aan een behendig-
heidsparcours, een rolstoel 
race (zowel handmatig als 
elektrisch) en een race voor 
scootmobielen deelnemen. 

in samenwerking met steun-
punt OOK Zandvoort.

Het magazine is gratis op 
te halen bij de receptie van 
Pluspunt. Daarnaast zullen 
er ook exemplaren verspreid 
worden in de bibliotheek, de 
Brede School de Golf en het 
CJG. Zelfs op de woensdag 
weekmarkt zullen vrijwillige 
medewerkers van Pluspunt 

De veiligheid staat natuurlijk 
bovenaan, maar gezelligheid 
en ontspanning zijn hierbij 
heel belangrijk. 

Dit jaar wordt voor het 
eerst ook een toertocht ge-
reden. Om 10.30 uur wordt 
er verzameld bij Steunpunt 
OOK Zandvoort  in de 
Flemingstraat. Na ontvangst 
met koffie of thee met wat 
lekkers, vertrekken de scoot-
mobielen om 11.00 uur 
naar Nieuw Unicum, waar 
aansluitend in gebouw De 
Boog een lunch wordt aan-
geboden. Deelnemers aan 
de Mobiliteitsdag en/of aan 
de toertocht dienen zich 
vooraf op te geven via tel. 
023-5740330. 

het magazine uitdelen. Tot 
slot is het magazine binnen-
kort ook te downloaden vanaf 
www.pluspuntzandvoort.nl. 

Mobiliteitsdag 2012 in de regen
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 141 x 26 = 3666
  +   -   +

 110 - 11 = 99
         
 =   =   =
 251 x 15 = 3765

Oplossing Breinbreker

   5 26         9 3

 5 4 1     8 21\4 3 1

 6 1 5 23 12\14 5 1 6 2

   24 8 7 4 3 2 30  

   13 3 2 8 12\14 6 8  

   14 9 5 15\20 8 3 9  

   7 10\24 3 6 4 9 2 12

 25 2 8 6 9   16 7 9

 7 5 2       7 4 3

Oplossing Kakuro

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

  5 26       9 3  

 5         8 21\4    

 6     23 12\14        

   24           30 

   13       12\14      

   14     15\20        

   7 10\24           12

 25           16    

 7           7

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  HDH   FK   AKKK  
    x   =    
  +   -       +  
  HHE   HH       JJ  
    -   =    
             
  FBH   HB   AGKB  
    x   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de Week
Kuni en Kami liepen samen door de weilanden en zijn toen opgepikt door de 
dierenambulance. Er is niemand voor ze gekomen en nu zoeken ze een nieuwe baas. 
Kuni (de bruine) is een slimme en snelle husky reu. Hij probeert te ontsnappen door te 
klimmen. Dat is wel handig om rekening mee te houden in huis. Hij kan redelijk met 
andere honden overweg, maar absoluut niet met katten. Beide honden kunnen goed 
overweg met wat oudere kinderen. Kami is het vrouwtje, ze heeft veel beweging no-
dig, houdt niet van katten maar is wel sociaal met andere honden. Regelmatig wordt 
er in het asiel met beide husky's gefietst en dat vinden ze helemaal geweldig. Het is 
bovendien een fantastische manier waarop ze hun energie kwijt kunnen raken. Ze 
mogen samen geplaatst worden maar ook apart. 

Hun nieuwe baas moet iemand zijn die bekend is met het ras en veel tijd heeft om 
deze honden te geven wat ze nodig hebben. Bent u dit? Kom dan snel eens langs om 
kennis met ze te maken. Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van 
maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierente-
huiskennemerland.nl.

100 g bloem,
mespunt bakpoeder,
100 ml melk,
1 ei

peper uit  
de molen,

2 bosuitjes in  
ringen gesneden, 

Bereiding:
Bloem mengen met bakpoeder en samen met de melk, ei en peper tot een beslag 
roeren. Zalm en olijven erdoor roeren. De olie verhitten in een koekenpan en van het 
beslag 6 koekjes bakken. Lekker met een salade.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Receptko

ok
ru

br
ie

k

Zalmkoekjes
Hoofdgerecht voor 2 personen

150 g gerookte  
zalm(snippers),

2 el olijvenplakjes,
3 el olie.

Kook eens anders

Kampvuur tijdens de open dag

Open dag Scouting The Buffalo's
Kampvuurtje stoken, tochten lopen en torens bouwen: dat 
is waar de meeste mensen aan denken als ze het woord 
‘scouting’ horen. Toch is scouting, vroeger de padvinderij 
geheten, veel meer dan dat! Om dat te bewijzen houdt 
scoutinggroep The Buffalo's uit Zandvoort op zaterdag 14 
september een open dag.

Tijdens deze dag kan iedereen 
vanaf vijf jaar actief meedoen 
met alles wat de scouting-
groep te bieden heeft. Hoe 
ouder je bent, hoe groter en 
uitdagender het avontuur! 
Maak je eigen brood op een 
kampvuur, zoek een schat 

met GPS, strijd mee in de 
estafette, overwin de storm-
baan en nog veel meer. Voor 
iedere behaalde activiteit 
krijg je een stempel. Met een 
volle stempelkaart verdien 
je het 'Scout it out' diploma. 
Laat je uitdagen en haal de 

avonturier in je naar boven!

Scouting staat voor uitda-
ging! Bij scouting besteden 
kinderen en jongeren op 
een actieve en uitdagende 
manier hun vrije tijd in de 
natuur. Ze hebben veel ple-
zier met elkaar en leren om 
samen te werken en respect 
te hebben voor de ander. Zo 
ontwikkelen de kinderen en 
jongeren zich op een natuur-
lijke manier tot zelfstandige 
mensen en krijgen ze de 
ruimte om te ontdekken en 
te leren. Bij scouting maak je 
vrienden voor het leven! Zorg 
dus dat je op zaterdag 14 sep-
tember, tussen 14.00 uur en 
17.00 uur bij het clubgebouw 
aan de Duintjesveldweg in 
Zandvoort, een zijpad van 
de Thijsseweg, erbij bent. 
Voor meer informatie kun 
je bellen naar 06-30231975 
of neem een kijkje op www.
thebuffalos.nl.
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de precieze voorwaarden.

Verkeersbesluiten 
Dinsdag 20 augustus 2013 is een verkeersbesluit genomen met 
kenmerk OB/CT/2013/07/000428 voor het opheffen van de Al-
gemene Gehandicapten Parkeerplaats aan de Koninginneweg 
ter hoogte van nummer 13. Het verkeersbesluit houdt in dat het 
parkeervak aan de Koninginneweg ter hoogte van nummer 13 
niet meer gereserveerd is voor gehandicapten en door iedereen 
gebruikt kan worden.

Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekendmakin-
gen.nl, onze website en bij de centrale balie in het gemeentehuis.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 8, plaatsen verdieping op woning, verzon-
den 27 augustus 2013, 2013-VV-037.
- Boulevard Paulus Loot 65, vervangen en vergroten garage, 
isoleren buitengevel, vervangen kozijnen, vernieuwen balkon, 
verzonden 27 augustus 2013, 2013-VV-068.
- Kamerlingh Onnesstraat 40; Wattstraat 2, 4,6 ,8, 10 en 12; 
Amperestraat 1, 3, 5, 7, 9, en 11;
- ’s-Gravenzandestraat 7, 9 en 11, veranderen bedrijfshal in 15 
separate zelfstandige bedrijfsunits met bestemming bedrijfs-
ruimte/opslag, verzonden 28 augustus 2013, 2013-VV-063. 

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Boulevard Paulus Loot nabij 66, plaatsen drie ondergrondse 
afvalcontainers, verzonden 27 augustus 2013, 2013-VV-083.

Bentveld:
- Groot Bentveld 1, plaatsen kunstwerk, verzonden 27 augustus 
2013, 2013-VV-076.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 

Gemeentelijke publicatie week 36 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 35 en de 
verdere in week 35 door het college genomen besluiten zijn 
in week 36 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Proefdag weekmarkt
Op woensdag 18 september zal de gemeente Zandvoort de 
weekmarkt eenmalig op de Grote Krocht en het Raadhuisplein 
organiseren, in plaats van de reguliere plek op het Zwarte Veld. 
Het is de bedoeling dat de markt op den duur permanent 
hierheen zal verhuizen, vandaar dat nu een “proefdag” wordt 
gehouden. De Grote Krocht tussen het Raadhuisplein en de C. 
Slegersstraat zal die dag van ca. 05:00h tot 17:00h afgesloten 
zijn voor verkeer. In de C. Slegersstraat zal die dag een andere 
rijrichting gelden. Tijdens het opbouwen zullen vertegenwoor-
digers van de gemeente ter plaatse aanwezig zijn.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Strandafgang Paulus Loot 1b, wijzigen strandpaviljoen, inge-
komen 27 augustus 2013, 2013-VV-109.

Bentveld:
- Pentislaan 1 (Locatie B 5468), kappen twee bomen, ingekomen 
14 augustus 2013, 2013-VV-107.
- Bentveldweg 8, kappen drie bomen op achtererf, ingekomen 
26 augustus 2013, 2013-VV-108.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 
8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website 
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtenco-
ordinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digi-

tale agenda van de gemeente aan de oranje button met het 
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon 
een afspraak maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling ver-
wezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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KLM Open op Kennemer Golf & Country Club

ZSC start met verlies

Wendy Moore 8e op 
finale NK-dressuurVolgende week donderdag, 12 september, gaat het KLM 

Open op de banen van de Kennemer Golf & Country Club 
van start. Dit grootste golfevenement van Nederland is te-
vens het meest milieuvriendelijk golftoernooi van de Eu-
ropese tour.

De handbaldames van ZSC hebben de eerste uitwedstrijd 
van het nieuwe seizoen, in De Kwakel tegen KDO, niet kun-
nen winnen. Het feit dat ze pas één keer getraind hebben, 
zonder coach zitten en niet helemaal compleet waren, brak 
ze behoorlijk op. KDO won uiteindelijk met 19-14.

Afgelopen zaterdag is Wendy Moore tijdens de finale van 
het NK-dressuur in Ermelo achtste geworden. De pas 14-ja-
rige Zandvoortse amazone, tweede van Noord-Holland, 
reed op haar pony Joey een foutloze proef.

Het Internationaal Open 
Golf Kampioenschap van 
Nederland, zoals het KLM 
Open officieel heet, vond 
voor het eerst plaats in 1912 
op de baan van de Haagse 
Golf & Country Club. De 
KLM heeft zijn naam ver-
schillende keren verbonden 
aan het toernooi. Van 1981 
tot 1990 werd tien keer het 
KLM Open gespeeld en was 
de luchtvaartmaatschappij 
dé naam in de golfwereld. 

“Helaas beginnen we het 
nieuwe seizoen zonder coach 
en we waren dan ook heel blij 
dat Ronald Vos ons deze wed-
strijd wilde coachen. Hoewel 
we nog maar één keer ge-
traind hebben, begonnen 
we goed aan de wedstrijd. 
We hielden het goed dicht 
en ook aanvallend liep het 
lekker, waardoor we al snel 
op een kleine voorsprong 
kwamen”, aldus speelster 
Martina Balk. Helaas kon-
den de Zandvoortse dames 
dat spelpeil niet volhouden 
en halverwege de eerste 
helft zakte het een beetje in. 
KDO speelde de aanvallen 
mooi uit en kreeg meerdere 
strafworpen die ook benut 
werden. Hierdoor ging ZSC 
met een 12-7 achterstand de 
rust in.

In het begin van de tweede 
helft hadden beide teams 

Wendy startte als 17e en 
laatste en zat dus lang in 
spanning. Ze had gehoopt 
op een hogere plek maar al 
met al was ze blij met de uit-
slag, want de kampioen van 
Noord-Holland, Riane Ubels, 
had ze verslagen. “Ik ga nu 
over van de pony’s naar de 
paarden. Ik rijd al zeven we-
ken iedere dag op twee lich-
te top tourpaarden van Stal 

Vanaf 2004 keerde de KLM 
terug als hoofdsponsor, 
waarmee de naam veran-
derde in het KLM Open. In 
2011 maakte de KLM bekend 
dat het sponsorcontract tot 
en met 2015 is verlengd.

Nadat het KLM Open de 
afgelopen drie jaar op de 
baan van de ‘Hilversumsche’ 
werd gespeeld, komen de 
Europese topgolfers nu 
weer naar Zandvoort. Op de 

moeite om te scoren. 
Zandvoort kreeg het spel van 
hun tegenstanders steeds 
beter door waardoor er be-
ter verdedigd werd. Keepster 
Eline van Ravensbergen 
stond in die fase uitstekend 
te keepen. Jammer genoeg 
lukte het ook ZSC lange tijd 
niet om te scoren maar ge-
durende de tweede helft 
wist vooral Lucia van der 
Drift het doel regelmatig 
te vinden. Helaas lukte het 
niet meer om de achterstand 
weg te werken en eindigde 
de wedstrijd met 19-14 in het 
voordeel van KDO. 
Scores ZSC: Lucia v.d. Drift: 
8; Romena Daniëls: 3; 
Laura Koning: 2 en Christel 
Gazenbeek 1 doelpunt . 
Komende zondag speelt 
ZSC opnieuw een uitwed-
strijd. Nu gaan ze naar 
Zaandam waar om 13.30 uur 
Zaanstreek op ze wacht.

Reygerbosch: de ruin Vegas 
en de merrie Zsa Zsa van 
173 cm schofthoogte! Eind 
september start ik daarmee 
in een M1 of M2 indoorwed-
strijd en wil met één van 
deze paarden proberen om 
volgend jaar bij het KNHS 
Rabobank talenten team 
junioren of de Young Riders 
te komen”, aldus de zeer am-
bitieuze Wendy Moore.

golf

handbal

paardensport

startlijst staan ook een groot 
aantal Nederlandse namen 
waaronder die van Joost 
Luiten en Maarten Lafeber.

Duurzaam 
Toernooidirecteur Daan 
Slooter liet vorige week we-
ten dat de organisatie er al 
helemaal klaar voor is. “In 
2012 werd het KLM Open 
uitgeroepen tot meest duur-
zaam golftoernooi en dit 
jaar gaat er nog een schepje 
boven op. Na onder andere 
gescheiden afvalverwerking 
gaan de elektrische aggrega-
ten werken op biodiesel. Een 
restproduct van de duurza-
me biokerosine die KLM ge-
bruikt voor haar biovluchten. 
Het gebruik van biodiesel 
levert een aanzienlijke CO2-
besparing op”, zei hij. 

Spelerslijst
Onder ander zal Padraig 
Harrington acte de présence 
maken. De drievoudig Major-
winnaar speelde in 2002 
voor het laatst in Nederland 
en werd toen gedeeld derde. 
Peter Hanson zal zijn titel 
van vorig jaar verdedigen 
en de Belg Nicolas Colsaerts 

Simon Dyson, de laatste winnaar op de KG&CC

is zeker een publiekstrekker. 
Twee Rydercupcaptains zijn 
ook van de partij: José Maria 
Olazábal (2012, tevens twee-
voudig Major-winnaar) en 
Paul McGinley (2014) zullen 
hun kunsten op de moeilij-
ke Zandvoortse baan laten 
zien. Eerder werden al pro-
minenten als Miguel Angel 
Jiménez, Paul Casey, Alvaro 
Quirós, Thorbjørn Olesen 
en Matteo Manassero vast-
gelegd voor het KLM Open 
2013. Op hole 17 kunnen 
de heren een BMW Grand 
Coupé (€ 158.499) verdie-
nen door een ‘hole-in-one’ 
te slaan. 

Zaterdag 7 september wordt 
het toernooi geopend door 
een liefdadigheidstoer-
nooi met prominente 
Nederlanders, deze keer voor 
de stichting DON, Diabetes 
Onderzoek Nederland. 
Donderdag 12 september is 
de eerste toernooidag en 
vanaf dan kan iedereen vier 
dagen lang gaan kijken naar 
dit golffeest op de Kennemer 
Golf & Country Club. Meer 
informatie kunt u vinden op 
www.klmopen.nl.

Heren volleybalteam OSS zoekt versterking
De laatste jaren krijgt volleybal landelijk steeds meer aan-
dacht. Zowel de nationale heren- als damesploeg gooien 
weer hoge ogen tijdens internationale toernooien. Ook 
Zandvoort kent zijn eigen volleybalvereniging. Sporting 
O.S.S. is al 40 jaar actief in de regio Haarlem. 

Twee jaar geleden is het eer-
ste herenteam ongeslagen 
kampioen geworden en ge-
promoveerd naar een hogere 
klasse. In het afgelopen jaar 
hebben zij veel geleerd, maar 
het is niet gelukt om te hand-
haven waardoor de heren 
komend seizoen weer in de 
derde klasse spelen. Wegens 
werk, studie en een blessure is 
het aantal spelers uitgedund. 
Graag zou de vereniging dan 
ook een paar nieuwe heren 
willen inlijven. 

Omdat het combineren van 
werk en sport steeds moei-
lijker bleek te worden, wordt 
tegenwoordig 1 avond per 

week gevolleybald. Dat houdt 
in dat er competitiewedstrij-
den worden gespeeld, maar 
dat er niet getraind wordt. In 
perioden zonder wedstrijden 
worden wel trainingen en/of 
oefenwedstrijden georgani-
seerd. 

De uitwedstrijden worden 
gespeeld op maandag- 
en woensdagavonden in 
Haarlem, terwijl de thuiswed-
strijden op de dinsdagavond 
in de Korverhal gespeeld wor-
den. Heren, maar ook dames 
kunnen zich aanmelden bij 
voorzitter Erik Schilpzand. 
Bel voor meer informatie, tel. 
06-55321807.

volleybal

Volleybal team OSS zoekt versterking
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Racelegende sir Frank Williams onthult monument British GT kampioenschap 
tijdens Trophy of the Dunes

Uitgeschakeld voor de nationale beker

Tijdens het weekend van de Historische Grand Prix, afge-
lopen weekend, werd op Circuit Park Zandvoort een bij-
zonder monument onthuld. Het monument moet de na-
gedachtenis aan Piers Courage en Roger Williamson levend 
houden. Beide F1-coureurs lieten het leven in Zandvoort 
tijdens een wedstrijd om de Grand Prix van Nederland in 
respectievelijk 1970 en 1973.

Het ene evenement is nog niet voorbij of het volgende is 
alweer in de maak op Circuit Park Zandvoort. Tijdens de 
Trophy of The Dunes, komend weekend, komen een flink 
aantal GT bolides in actie die deelnemen aan het Avon Ty-
res British GT Championship. 

SV Zandvoort heeft de tweede ronde om de KNVB-beker niet bereikt. Op 24 augustus 
moesten ze met 2-3 buigen voor Velsen, de woensdag daarna kon in Nieuw Vennep niet 
gewonnen worden van VVC (2-0). Afgelopen zaterdag tegen DSS werd er wel gewonnen, 
maar het was niet genoeg om door te gaan in het bekertoernooi. 

Allard Kalff, mede-initia-
tiefnemer voor het mo-
nument, had een gesprek 
met sir Frank Williams om 
tot een monument voor de 
beide coureurs te komen. 
De Engelsman deed de toe-
zegging dat wanneer het 
monument onthuld zou 
worden, hij naar Zandvoort 
zou komen. En die belofte 
hield stand. Het is een RVS-
plastiek op een zwart/grijze 
marmeren sokkel en is ge-
plaatst naast ‘Tunnel West’.

Frank Williams was 43 jaar 
geleden de teambaas van 

In dit startveld zijn de snelle 
GT3 supercars van Ferrari, 
As ton Martin, BMW, Audi, 
Merc e des- Benz en Porsche te 
zien. In het toonaangevende 
GT-kampioenschap in Groot-
Brit tannië wordt fel gestreden 
om de punten. Het Avon Tyres 
Bri tish GT Championship telt 
in het raceweekend twee wed-
strijden van elk zestig minuten, 
waarbij telkens een verplichte 
pitstop tot een vast ingrediënt 
behoort. Naast deze strijd is er 
binnen het British GT Cham-
pion ship ook een divisie met 
GT4 auto’s. De strijd om de 
punten wordt vooral gestre-
den door de Britse merken 
As ton Mar tin en Ginetta. In 
dezelfde race rijden ook een 
aantal Nederlandse coureurs 
rond in het HDI-Gerling Dutch 
GT Cham pion ship. In dat kam-
pioen schap gaat Dun can 
Huis man aan de leiding met 
een Che vro let Camaro. In de 
AM-klasse staat onder ande-
re Zand voor ter Dennis van de 
Laar op de startlijst. 

De vraag is overigens of daar 
een traan over gelaten zal 
worden. De meeste trainers 
zien de wedstrijden om de be-
ker en de Haarlems Dagblad 
Cup als welkome trainings-
wedstrijden waarin ze kunnen 
zien waaraan er in hun elftal 
nog geschaafd moet worden. 
Komende zaterdag begint de 

Courage, die bij ‘Tunnel 
Oost’ crashte en omkwam 
in de vuurzee die volgde. 
De Engelse teambaas die 
ondanks een hoge dwars-
laesie vandaag de dag nog 
altijd een Formule 1 team 
runt, genoot zichtbaar van 
het eerbetoon aan zijn voor-
malige pupil. Eveneens was 
de weduwe van Courage 
aanwezig. Zij werd verge-
zeld door haar zonen Jason 
en Amos en twee van haar 
kleinkinderen. Zo keerde lady 
Sarah Courage terug naar de 
Zandvoortse baan waar 43 
jaar geleden haar echtge-

Verder staan een aantal 
boeiende wedstrijden uit 
het Dutch Power Pack op 
het programma. De Formido 
Swift Cup, de raceserie voor 
beginnende coureurs, komt 
twee maal in actie, evenals 
de Dutch Renault Clio Cup 
en het Burando Production 
Open. De Supercar Challenge 
powered by Dunlop is net 
als het Avon Tyres British GT 
Championship een klasse 
waar veel vervaarlijk uitziende 
wagens te zien zullen zijn. De 
spektakelserie is met alle divi-
sies aanwezig op Circuit Park 
Zandvoort. Ook de Superlights 
(Radical SR8, Radical SR3 en 
Praga R1 bolides) komen in 
actie. Meer internationale in-
breng komt van de Britse Mini 
Challenge UK merkencup, die 
bekend staat om zijn sensati-
onele slipstreamduels en de 
vele deurkruk-aan-deurkruk 
gevechten, en de German 
TourenWagen Cup. Kortom, 
voor de fans een weekend om 
naar uit te kijken.

reguliere competitie met voor 
Zandvoort een uitwedstrijd 
tegen de degradant uit de 1e 
klasse, Castricum.

Zandvoort begon de wed-
strijd tegen DSS goed maar 
de gastheren deden dat ook. 
De wedstrijd, die wegens een 
pasjescontrole op het veld 

autosport autosport

voetbal

noot het leven verloor. 

Na toespraken van gast-
heer Kalff en circuitspeaker 
Rob Petersen, onthulden 
sir Frank Williams en Kevin 
Wheatcroft onder grote be-
langstelling het monument 
dat is ontworpen door Jan 
Machiela uit Twello. Onder 
de aanwezigen bevonden 
zich een aantal Nederlandse 
oud-F1 coureurs en tweevou-
dig winnaar van de Indy 500, 
Arie Luyendyk. 

Nationaal Autosport 
Monument
Een dag later was er weer 
een plechtigheid, nu bij 
het Nationaal Autosport 
Monument dat direct naast 
de ingang van het circuit 
staat. Deze bijeenkomst had 
een vrolijkere achtergrond. 
Het Nationaal Autosport 
Monument is een initiatief 

(nieuwe regel van de KNVB) 10 
minuten te laat begon, kreeg 
in de 25e minuut een prima 
wending voor SV Zandvoort. 
Nigel Berg kon het eerste 
doelpunt van de avond ma-
ken. Niet lang daarna moest 
de tijdelijk teruggekeerde kee-
per Boy de Vet handelend op-
treden toen de DSS-spits uit 

Monument voor overleden coureurs | Foto: vdGragt-Essayprodukties

Robin Frijns en Guido van der Garde zijn toegevoegd

adverteerders

Administratiekantoor 
K. Willemse

Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Café Keur
Cense en van Lingen
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dansschool Rob Dolderman
De Seniorenvereniging/

Van der Valk & Swart
Dirck III Slijterijen
Dorsman Assurantiën
Exprom
Grand Café Restaurant XL
Heintje Dekbed Outlet

La Bonbonnière 
Ladychef
Meijer & Sarin Advocaten
Mobiele Poets Centrale
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
Onel Window Dressings 
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Rijschool Barry Paap
Stichting Jazz in Zandvoort
Strandpaviljoen STORM
Tand Prothese Zandvoort
Theaterschool Het Nest
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken  

Glaszettersbedrijf
Woonstichting De Key

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

van een groep oud-coureurs, 
managers en journalisten 
die zich realiseren hoe be-
langrijk het is om personen 
die Nederlandse autosport-
geschiedenis hebben ge-
schreven, of dat nog steeds 
doen, in herinnering te hou-
den.

Zaterdag werden er twee 
coureurs aan het monu-
ment toegevoegd. De namen 
van Guido van der Garde, 
de enige F1-coureur van 
Nederland op dit moment, 
en F2-coureur Robin Frijns 
werden vereeuwigd. Zij wer-
den daarmee geëerd voor de 
prestaties die zij leveren en 
voor het promoten van de 
autosport in Nederland. Een 
aantal van de coureurs die al 
opgenomen zijn op deze his-
torische plek waren aanwe-
zig om de plechtigheid mee 
te kunnen maken.

een gevaarlijke aanval dreigde 
te scoren. De tweede helft gaf 
eenzelfde beeld te zien, inclu-
sief het tweede Zandvoortse 
doelpunt. Berg kon ook nu 
weer de Haarlemse keeper het 
nakijken geven. “Nigel begint 
steeds meer zijn oude vorm te 
vinden, soms was hij niet af te 
stoppen. Al met al een goede 
oefenwedstrijd voor ons, want 
aanstaande zaterdag begint 
het echte werk”, aldus Sander 
Hittinger, assistent-trainer 
van Pieter Keur.
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Courant 
Zandvoortse 

Zie onze advertentie op de achterpagina 

5 7Actueel Flat School Sport
Ondernemers
gerustgesteld
na 2e uitleg

Onenigheid over
vergoedingen
voor zendmast

Nieuwe locatie
van De School
bevalt prima

Golfers geven
startschot voor
KLM Open 2013

9e jaargang • week 37
12 september 2013
Het wekelijkse nieuwsblad  

voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

17 23

Het is weer voorbij die mooie zomer…  Maar was die zo-

mer voor Zandvoort ook zo mooi? Over het algemeen 

heerst er tevredenheid over het afgelopen seizoen, al 

zijn horeca en winkeliers het daar niet allemaal mee 

eens. Sommigen zeggen: “Hoe mooi de zomer ook was, 

door het slechte voorjaar is het toch geen goed seizoen 

voor ons geweest.”

Natuurliefhebbers, zonaanbidders en feestgangers: 
iedereen houdt van een schoon strand. Vanaf 2002 
organiseert NederlandSchoon jaarlijks de verkiezing 
van ‘Het Schoonste Strand van Nederland’. Met een 
8,9 als eindcijfer voor het Zandvoortse strand, is het 
gemeentebestuur erg tevreden.

“Met de komst van deze 
verkiezing in 2002 zijn de 
Nederlandse stranden ruim 
twee keer zo schoon gewor-
den. Het is mooi om te zien 
dat er een trend bij bad-
plaatsen is ingezet, waarbij 
gemeenten, paviljoenhou-
ders en strandbeheerders 
steeds beter samenwerken 
om de stranden schoon te 
houden", aldus Henk Klein 
Teeselink, projectleider van 
NederlandSchoon.

De Zandvoortse wethou-

VVV-directeur Lana Lem-
mens beaamt dit, maar bij 
haar overheerst toch een 
positief gevoel over deze 
zomer: “Vanaf 5 juli is het 
mooi weer geworden, net 
op het moment dat de va-
kanties  begonnen. Ik heb 
de indruk dat er veel meer 
dagjesmensen in Zandvoort 
zijn geweest dan vorig jaar. 
Dat kwam mede door de 
zandsculpturen. Die hebben 
veel media-aandacht gehad, 
waardoor er veel mensen op 
af zijn gekomen. Vooral uit 
Amsterdam. Daar hebben 
we ook zandsculpturen ge-
plaatst met een verwijzing 
naar Zandvoort. Dat heeft 
prima gewerkt.” Verder heeft 

ders Belinda Göransson 
( Toer isme)  en  Andor 
Sandbergen (Milieu) zijn 
erg tevreden met het eind-
resultaat. Ze onderschrijven 
het belang van een goede 
samenwerking en afspra-
ken om 'samen' het strand 
schoon te houden. Zeker op 
een strand als Zandvoort 
met zoveel bezoekers vergt 
het de nodige inspanning. 
"Een groot compliment voor 
de strandpachters is op zijn 
plaats", aldus de beide wet-
houders.

Een zomer om niet te vergeten… Strand scoort goed

Een beeld dat veelvuldig was te zien deze zomer

De wethouders met het certificaat

het culturele evenement 
Karavaan veel mensen naar 
de badplaats getrokken. “Dat 
was een ander publiek dan 
de doorsnee bezoeker, heel 
goed voor Zandvoort”, aldus 
de VVV-directeur. Wat ook 
opvallend is: alle evenemen-
ten hadden dit keer mooi 
weer en trokken zodoende 
veel mensen. Vooral het 
Amsterdam Beach Festival 
en het weekend met de his-
torische racewagens waren 
succesvol.

Voor de strandpaviljoens leek 
het aanvankelijk een ramp-
seizoen te worden. Er was tot 
begin juli werkelijk geen dag 
geweest waarop mensen 

Welke impuls heeft 
ons verblijfstoerisme nodig? 

Kom naar de bijeenkomst 
op 18 september. 

Kijk op pagina 18 voor meer informatie.
Gemeente Zandvoort

op het terras konden zitten, 
zelfs niet uit de wind. “Op 
28 juni liepen de mensen bij 
wijze van spreken nog met 
moonboots op het strand, 
maar vanaf begin juli is het 
mooi weer geworden tot en 
met de eerste week van sep-
tember”, weet Rob Petersen, 
voorzitter van de strand-
pachtersvereniging, zich te 

Biologische markt
moet blijven

‘Eigenlijk een unicum 
dat zoveel Zandvoorters 

het eens zijn’

De Mannetjes

herinneren. Alle strandtent-
houders zijn dan ook heel 
content. Huig Molenaar 
van Thalassa vond het een 
unieke zomer. Volgens hem 
is het nog nooit zo lang ach-
ter elkaar zulk mooi weer ge-
weest. Heel bijzonder, geen 
klagende strandpachters!

Rechtsbijstand in verband 
met arbeid, bouwrecht, 

incasso, letselschade, huur,  
consumentenproblemen 

en echtscheiding.

Verspronckweg 1,  Haarlem 
023-5347156

(ook gefinancierde rechtshulp)
www.mesadvocaten.nl

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Maakt u al gebruik van het 
SEA OPTIEK 

BRILLEN & CONTACTLENZEN 
LEASE-SYSTEEM?

Zo draagt u altijd 
een actuele bril 

of nieuwe lenzen voor 
een klein bedrag per maand!
Graag tot ziens bij SEA OPTIEK!

zondag 15 september 2013 
Laureaten Prinses Christina Concours
Coraline Groen - viool • Bente Verheul - cello

Valentina Tóth – piano
Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort

Aanvang: 15.00 uur - Toegang: € 5,00
Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

vervolg op pagina 3
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zondag 6 oktober
dolf Jansen Miss Molly & Me 
 rayan Panday Pieter derks 
 PiePschuiM eMilio guzMan
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familieberichten

dankbetuiging
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01.06
02.09
03.05
03.47

04.05
04.44
06.00
07.50
09.40
10.50
1 2 . 5 6
1 3 . 5 3

08.40
09.39
1 1 .06
12.36
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1 4 . 4 1
1 4 . 3 1
1 6 . 1 2

16.46
1 7. 3 0
18.46
20.10
2 1 . 4 5
22.34
23.25

-

21.06
22.16
23.45

-
-
-
-
-

waterstanden

Iedere dag geopend voor 
ontbijt, lunch en diner

 KLM OPEN Menu 
i.s.m. MOUTON CADET 
€ 29,50

Voor reserveringen: 023-5713200 • www.beachclubtien.nl

Frisse salade van gegrilde zeebaarsfilet 
met een glazuur van citrus en 

Mouton Cadet Blanc
❖

Gemarineerde ossenhaas 
met een saus van Mouton Cadet Reserve 
Medoc, kastanjechampignons en bosui

❖

Chocolade verrassing

Laatste kaarten!Culture at the Beach bij Club NautiqueBel voor reserveringen023 - 57 157 07 

Hierbij bedanken wij iedereen voor de 
fijne reacties die wij mochten ontvangen 

bij het overlijden van mijn vrouw, 
onze (schoon)moeder en oma

Catharina Paap-van der Werff 
Truus

Dat was en is een geweldige steun voor ons

Uit aller naam,
Familie E. Paap

burgerlijke stand
2 september 2013- 8 september 2013
Geboren:
Anissa, dochter van: Zakri, Redouan en: Berndsen, Kelly
Ryan Martin, zoon van: Velthuis, Raymond en: Pollé, Maaike
Ondertrouwd:
Mes, Paulus Petrus Christiaan en: Keur, Danielle
Hoogervorst, Roy David en:Buikema, Beatrix Irene
Gehuwd;
Geelhoed, Adriaan François en: Lemmens, Lamberdina 
Christina Maria
Overleden:
Russ, Wilhelm, geb. 1922
over de Linden, geb. de Rooij, Jacobje, geb. 1923
de Jong, Henri, geb. 1927
Klaassen, geb. Helderman, Maria Agnes, geb. 1932

Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur Dr. T.G. van der Linden 
RK Parochie St. Agatha - www.aap-parochies.nl
10.30 uur M. Wagemaker
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur diaken J. Belt 
Evangelische Gemeente - www.gebedzandvoort.nl
Huis van Gebed Zandvoort
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken - Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl
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column

… zijn alle logees vertrokken. 
De logeerkamer krijgt een fris 
behangetje, kasten worden 
uitgemest en stapels pape-
rassen worden doorgespit. Het 
blijkt een grotere klus dan ik 
dacht. Ik heb nu eenmaal een 
bewaarmechanisme. Kennelijk 
een tegenhang van de weg-
gooicultuur van mijn moeder. 

Ordners vol met info over 
de Mediaraad en het radio-
programma Goedemorgen 
Zandvoort, waar ik jaren actief 
was, kunnen in de papierbak. 
Meer moeite met weggooien 
heb ik met de krantenknip-
sels over Zandvoortse on-
derwerpen. Weet u nog het 
plan over een vliegveld in 
zee? Eugene Weusten organi-
seerde een protestfietstocht. 
Tegenwoordig zijn de wind-
molens in zee het onderwerp 
van gesprek. Ook de propagan-
dafolders met mooie beloften 
van de Zandvoortse partijen 
wil ik niet dumpen. Niets is leu-
ker om de draaiende kolkbewe-
gingen in de politiek te volgen. 
Richtten vroeger de konijnen 
schade aan de duinen, nu zijn 
de herten gesprekstof voor de 
media: wel of niet afschieten. 
De VVV speelt ludiek in op de 
talrijke herten en organiseert 
wandelingen om burlende 
herten te bezichtigen. Als het 
aan de VVV ligt krijgen we 
twee ‘wilde’ maanden! 

Wilde plannen had ook ons 
laatste logeetje, poes Anna. 
Vlak voor de ophaaldatum nam 
ze de poten. Wij in alle staten 
want hoe vertel je de verdwijn-
truc aan je zoon? We hadden al 
overal gezocht, buurtbewoners 
en dierenambulance ingelicht. 
Gelukkig stond ze de volgende 
avond poeslief voor de tuin-
deur. Ze had duidelijk honger. 
Wat waren we opgelucht dat 
we haar zagen. Het doemsce-
nario van de vermissing kan in 
de kast naast de P van politieke 
propaganda. Ook al zou ik het 
willen, ik heb (nog) geen 
wilde plannen. Mijn op-
gelopen ziekhuisbacte-
rie houdt mij voorlopig 
koest. N

el
 K

er
km

an

Volgens mij…

12 Voorlichtingsavond notaris - over erfrecht en schenkingen. 
 Recreatiezaal Huis in de Kostverloren, aanvang 19.30 uur 
12-15 KLM Open - Internationaal golftoernooi op de 
 Kennemer Golf en Country Club
13 Toon Hermansgroep - Gespreksgroep over kanker. 
 OOK Zandvoort, 10.30-12.00 uur 
13 Bingo avond - Wapen van Zandvoort, aanvang 20.30 uur
14 Openingsbal - Dansschool Dolderman in theater de Krocht, 
 aanvang 20.00 uur (voor leden en niet leden)
14+15 Open Monumentendagen - Centrum van Zandvoort 
15 Trouwbeurs aan zee - Strandpaviljoen 16, 11.30-17.00 uur
15 Laureaten Prinses Christina Concours - Protestantse 
 Kerk, aanvang 15.00 uur
20 Keep it Clean Day - Recyclemarkt op het Raadhuisplein, 
 11.00-16.00 uur
20 Kunst van (zwerf) afval - Onthulling op Raadhuisplein, 14.00 uur  
Iedere donderdag:
 Biologische markt - Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur
Iedere vrijdag:
 Creamarkt Center Parcs - Market Dome 
 Center Parcs, 18.00-22.00 uur

^ SEPTEMBER _ SEPTEMBER a 

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
12 september t/m 18 september

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 (3D/NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur

VAMPIER ZUSJES (NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

THE LONE RANGER
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI, om 19.00 uur

RED 2
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI, om 21.30 uur

FILMCLUB: THE COMPANY YOU KEEP
Met Robert Redford, Susan Sarandon & Nick Nolte 
WO om 19.30 uur

VERWACHT: SMOORVERLIEFD
met Susan Visser & Anna Drijver ->19 september

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

ROMEO & julia

Damherten mogen voorlopig nog niet 
van natuurbrug gebruik maken

Als de natuurbrug aan de Zandvoortselaan eind 2013 open-
gaat, kunnen de damherten daar nog geen gebruik van 
maken. Dat hebben de organisaties die bij de natuurbrug 
zijn betrokken in overleg besloten. De damherten worden 
tijdelijk geweerd middels een schrikdraad. Andere dieren 
kunnen wel direct gebruikmaken van de brug.

De schrikdraad wordt 2.40 
meter hoog en geplaatst  
in de ecologische zone van 
de brug. Het gaat om een 
tijdelijke maatregel, die 
moet voorkomen dat de  
zeer grote populatie dam-
herten zich verder over de 

regio verspreidt waardoor  
de schade en overlast toe-
neemt. Het aantal dam-
herten in de Waterleiding-
duinen is sinds 2011 met 
ongeveer 550 dieren fors 
toegenomen tot circa 2000 
dit voorjaar.

Er wordt, los van de na-
tuurbrug, al jaren door alle 
partijen hard gewerkt aan 
een eenduidig beheer van 
de populatie damherten 
in de regio. Het college van 
Amsterdam heeft ingestemd 
met ingrijpen in de popula-
tie in de Waterleidingduinen. 
Als ook de raad op 11 septem-
ber met het voorstel instemt, 
starten de voorbereidingen 
voor het aanvragen van de 
ontheffingen voor het ingrij-
pen. De ervaring leert dat de 
tijd die daarmee gemoeid 
is, betekent dat dit nog niet 
klaar is als de natuurbrug 
eind 2013 daadwerkelijk 
open gaat. Daarom wordt 
er een tijdelijk schrikdraad 
geplaatst in de ecologische 
zone van de brug. Dit schrik-
draad wordt op dusdanige 
hoogte geplaatst dat andere 
dieren dan damherten wel 
kunnen passeren.

‘Zandvoortse’ herten | Foto: Jolanda Meier

O p t i m i s t i s c h e  g e l u i -
den komen ook van de 
Reddings brigade en de 
EHBO-post aan de Rotonde. 
Marjon Huibers van de 
Reddingsbrigade: “Wij von-
den het ondanks het slech-
te voorjaar een heel leuk 
seizoen. Het was weliswaar 
bij mooi weer heel druk op 
het strand, maar er heerste 
een gezellige sfeer. Als we 
bijvoorbeeld op zoek gingen 
naar een weggelopen kind, 
dan boden badgasten spon-
taan hun hulp aan. Er waren 
dit jaar trouwens ‘slechts’ 
150 weggelopen kinderen, 
tegenover vorig jaar over 
de tweehonderd. We heb-
ben in totaal 617 keer hulp 
verleend; daaronder valt 
behalve het opsporen van 
vermiste kinderen ook het 
behandelen van lichte ver-
wondingen en het uit zee 
halen van zwemmers die 
te ver waren gegaan en 
niet op eigen kracht terug 
konden komen. Over het 
hele seizoen genomen, zijn 
wij als reddingsbrigade te-
vreden.”

vervolg voorpagina - Een zomer om niet te vergeten…

De mooie zomerse strand-
dagen hebben ook de 
EHBO-post veel werk be-
zorgd. Gabriëlle Smit van 
Medisch Netwerk, dat de 
strandpost regelt: “Behalve 
de bekende gevallen als  
snij- en schaafwonden 
hebben we ook te maken 
gehad met relatief veel 
mensen met hartklach-
ten die zich bij de EHBO-
post hebben gemeld. Als 
het ernstig was werden 
ze naar het ziekenhuis ge-
bracht. We merken ook dat 
Zandvoorters heel blij zijn 
met de dokterspost die daar 
de hele zomer is gevestigd. 
Er wordt veel gebruik van 
gemaakt. Al met al heeft 
de EHBO-post zijn nut weer 
bewezen. En ik durf te stel-
len dat Zandvoort als bad-

plaats daar uniek in is. Dat 
mag ook wel eens gezegd 
worden.”

Het seizoen is nog niet he-
lemaal voorbij. Eind sep-
tember komt nog het DTM-
weekend met op zaterdag 
28 september het laatste 
festival in de sfeer van de 
Duitse Oktoberfeesten. “Het 
is te hopen dat het weer 
dan een beetje goed wordt, 
dan komen er nog veel 
mensen naar Zandvoort”, 
zegt Raymond van Duijn, 
voorzitter van Koninklijke 
Horeca Nederland afdeling 
Zandvoort, die kunnen het 
slechte voorjaar weliswaar 
niet goed maken, maar lek-
ker weer in het najaar zorgt 
wellicht voor extra drukte. 
Alle kleine beetjes helpen.”

EHBO-post in de Rotonde
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VERSTEEGE’S IJZERHANDEL
We zijn er weer!

Enigszins gekleurd maar volledig fit 
gaan we vanaf maandag 
16 September weer open. 

Vanaf 8.30 uur is ook de koffiepot 
weer in werking.

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023 - 571 25 54

Najaarsbeplanting
en bemesting

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

Het oudste visrestaurant van Zandvoort 
zoekt een vlotte jongedame voor in de bediening, 

dus zoek je een leuke bijbaan naast je studie 
kom dan langs tussen 15.00 uur en 16.30 uur.

of bel 023-5712171.
Maandag en dinsdag gesloten.

Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort - Telefoon (023) 5712171

Tel. 023 - 57 175 80

 Daghap:
Gamba's a la 

met Salade en friet
 !! € 7,50 !!

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort - Tel. 023-7431556

Het Wapen van Zandvoort

onBEPERKT MoSSELEn ETEn BIJ
HET WAPEn VAn ZAnDVooRT
In navolging van diverse culinaire activiteiten zoals de  

openlucht vismaaltijd, Zandvoort culinair en de  
maandelijkse vrijdagavond aanbiedingen,  
zet het Wapen van Zandvoort een nieuw  

evenement op de kaart. onbeperkt mosselen eten.

Dit culinaire evenement staat gepland op  
zaterdag 14 september  

en begint rond de klok van 17:00 uur.  
De kosten zijn € 12.50 p/p.  

Hiervoor krijgt men op originele wijze gekookte mosselen 
welke geserveerd worden met stokbrood,  

kruidenboter en heerlijke sauzen.
Voor dit evenement zijn een beperkt aantal kaarten  

beschikbaar welke te koop zijn bij  
het Wapen van Zandvoort zelf.

 
Reden genoeg dus om op deze dag gezellig naar het 

Wapen te komen en te genieten van het Zeeuwse Goud.

Weer

Temperatuur

Max 18	 18-19	 18	 18

Min 12	 12	 13	 13	

Zon 50%	 25%	 30%	 35%

Neerslag 40%	 40%	 65%	 35%		

Wind wnw.	3	 wzw.	4	 w.	3	 zw.	4

Sterke wisselvalligheid 
blijft voorlopig nog

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Toch is op sommige stek-
ken in Noord-Holland bij-
voorbeeld nog 250-300 
millimeter water nodig om 
de droogte zo goed als op te 
lossen. Zoveel regen valt er 
uiteraard niet de komende 
periode in Zandvoort en 
wijde omgeving.

Tot donderdag met name 
speelde een koude boven-
lucht met temperaturen 
tot minus 25 graden in 
combinatie met relatief 
warm Noordzeewater een 
belangrijke rol in ons weer-
beeld. Zo nu en dan trokken 
stevige buienclusters over 
die in korte tijd veel water 
deponeerden. Het was ook 
aan de koele kant met bui-
ten de buien om als de zon 
er goed bijkwam nog bijna 
18 graden. In een actieve 
buienhaard viel het kwik 
snel terug naar een graad 
of 12-13. Bij dit soort actieve 
septemberbuien kwam ook 
onweer voor, evenals flinke 
windstoten (85 km/u).

Op donderdag en vrijdag 
bevinden we ons op een 
vluchtheuveltje van hoge 
druk en is het beter weer in 
Zuid-Kennemerland. Toch 
blijft de atmosfeer zo on-
stabiel dat er nog wel een 
bui kan komen. Op vrijdag 
komt de volgende storing 

weer langszij en ook op za-
terdag is dat waarschijnlijk 
het geval. De zondag zou 
dan weer wat beter weer 
moeten opleveren met wat 
zon en droge(re) condities.

Op de wat langere termijn 
oogt het verre van sta-
biel en de kans is tamelijk 
groot dat het onbestendige 
weer wel eens zou kunnen 
doorgaan tot rond 20 sep-
tember. Daarna zou een 
corridor van hoge druk op 
de voor ons juiste plaats 
een einde kunnen ma-
ken aan de wisselvallige 
en koele fase. Mocht dat 
solide hoog inderdaad ko-
men, kunnen we ons gaan 
opmaken voor wellicht een 
‘indian summer’. Dat is 
overigens een Amerikaans 
begrip waarvoor niet echt 
een synoniem bestaat in 
Nederland, maar de term 
wordt dikwijls te pas en te 
onpas gebruikt. Een pas-
send Nederlands woord 
hiervoor bestaat namelijk 
niet. ‘Oudewijvenzomer’ 
komt misschien nog het 
dichtst in de buurt, maar ka-
lendertechnisch bekeken is 
dat dan weer onjuist, enfin.

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

Na een opvallend lange periode van structuurdroogte is 
deze eindelijk wat verlicht in West-Nederland. Ook de 
komende pakweg tien dagen lijkt het overwegend wis-
selvallig te zullen blijven zodat de soms flinke neerslag-
tekorten verder worden verminderd. 

 Do. Vr. Za. Zo. 
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Infoavond Bieb 
De Bibl iotheek Zuid-
Kennemerland locat ie 
Zandvoort start weer met 
een leesclub. Op 17 septem-
ber om 20.00 uur vindt in 
de bibliotheek aan de Louis 
Davidscarré een informatie-
avond plaats. Medewerkers 
geven tijdens deze avond 
informatie en inspiratie over 
het starten en onderhouden 
van een leesclub, handige 
websites en over de ‘leeskof-
fer’. Deelname kost € 2 voor 
bibliotheekleden en € 5 voor 
niet-leden.

Correctie
Vorige week is in het bericht-
je van de Taizéviering een 
foutje geslopen. Normaal 
zijn de vieringen in de 
Agathakerk maar dit keer is 
de viering in de Protestantse 
Kerk aan het Kerkplein met 
het thema is ‘Mijn hemel!’. 
Aanvang 19.30 uur, inzingen 
19.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom. 

Tropische tweewieler 

Één van de 65 unieke zomer-
zonnige omafietsen. Dat was 
de inzet van een landelijke ac-
tie van Dirck III slijterijen die 
vroeg in de zomer in samen-
werking met Malibu werd 
gehouden. Consumenten 
maakten bij aankoop van 
een fles Malibu coconut rum 
of Malibu red kans om één 
van die speciaal ontworpen 
fietsen te winnen. Laura van 
Sunder is één van de geluk-
kige winnaars van zo’n in het 
oog springende tweewieler 
geworden. Slijterijmanager 
Remko Hoogenboom van 
Dirck III filiaal Zandvoort 
mocht de fiets onlangs aan 
de winnaar aanreiken.

Verdronken
Vorige week woensdag is, 
voor de kust van Zandvoort 
n a b i j  s t ra n d p av i l j o e n 
Thalassa (18) een zwem-
mer verdronken. De man, 
een 57 jarige Duitser, is bij 
Beachclub Tien in zee ge-
gaan en vermoedelijk on-
wel geworden. Ter hoogte 
van Thalassa werd hij door 
omstanders uit het water 
gehaald en door ambulan-
cepersoneel is reanimatie 
in gang gezet. Helaas bleek 
het tevergeefs. Een snel ter 
plaatse gekomen trauma-
helikopter kon onverrichter 
zake terug naar zijn basis. 

Raad van State
De gemeente Zandvoort is 
het niet eens met een nieuw 
bestemmingsplan van de ge-
meente Bloemendaal. Het 
nieuwe bestemmingsplan 
zou er namelijk voor kunnen 
zorgen dat een aanvraag 
van het laatste Zandvoortse 
strandpaviljoen voor het 
strand van Bloemendaal, 
Rapa Nui, om een jaarrond-
paviljoen te realiseren, moge-
lijk geen doorgang zou kun-
nen vinden. Rapa Nui heeft 
die wens en daarom heeft 
de gemeente Zandvoort 
beroep aangetekend tegen 
het nieuwe bestemmings-
plan Bloemendaal aan Zee, 
dat voorschrijft dat er mi-
nimaal 60 meter tussen de 
paviljoens moet zijn/komen. 
Door die eis zouden bepaalde 
strandpaviljoens op moeten 
schuiven richting het noor-
den en dat willen bijvoor-
beeld de paviljoens Republiek 
en Bloomingdale per se niet. 
Bloemendaal heeft nu beslo-
ten om de beide paviljoens, 
en een beheerder van een 
trampolinegelegenheid, op 
hun ‘eigen’ plaatsen te laten 
staan. Hierdoor zou Rapa Nui 
geen jaarrond vergunning 
kunnen krijgen.

Ontspoord
Tussen station Haarlem en 
het viaduct ter hoogte van de 

Brouwerskolkweg in Overveen 
vinden komend weekend 
spoorvernieuwingswerk-
zaamheden plaats. Tijdens die 
werkzaamheden door ProRail 
zal de overweg volledig zijn af-
gesloten, waardoor er 15 en 16 
september geen treinen rijden 
tussen Haarlem en Zandvoort 
aan Zee. Dat Zandvoort een 
belangrijk internationaal 
golftoernooi heeft en dus 
veel bezoekers verwacht, daar 
is helaas geen rekening mee 
gehouden. Begin juni heeft 
wethouder Sandbergen al 
met ProRail contact gezocht 
maar een wijziging in de plan-
ning bleek niet meer mogelijk. 
Wel heeft ProRail beterschap 
beloofd voor de toekomst.

Gré is terug 

Velen hebben de afgelopen ja-
ren genoten van de maande-
lijkse meezing avonden in café 
Oomstee aan de Zeestraat. 
Met de overname van het 
café door Theo en Sandra 
Keur is de naam inmiddels 
veranderd in café Keur. Ook de 
nieuwe uitbaters gaan weer 
leuke avonden organiseren. 
Weliswaar zijn de reguliere 
jazz avonden en de jamsessies 
verleden tijd maar er blijven 
nog genoeg leuke activiteiten 
over. Zo heeft er inmiddels een 
Amsterdamse Karaoke plaats 
gevonden, een workshop 
smartlappen zingen, op 1 sep-
tember was er een geslaagde 
paling party en aankomende 
vrijdag 13 september weer 
een gezellige meezing avond 
onder begeleiding van Gré en 
Jac van den Berg. Dat wordt 
dus genieten van smartlap-
pen, zeemansliederen en veel 
meer, vanaf 20.30 uur in café 
Keur. En, niet in de laatste 
plaats, Ton Ariesen staat deze 
avond achter de bar.

Duidelijkheid over plannen einde Haltestraat

Geen gedwongen verkoop panden
Met name ondernemers in de Haltestraat en de Zeestraat, die de eerste vergadering over 
de Retail- en Horecavisie in mei hadden bijgewoond, waren destijds geschrokken van de 
informatie die zij toen kregen. Er ontstond daardoor dermate veel weerstand bij de be-
handeling in de raad, dat wethouder Belinda Göransson het voorstel terugtrok om meer 
draagvlak te kunnen creëren. Afgelopen maandag werd in de Blauwe Tram een nieuwe 
poging gewaagd de visie toe te lichten aan betrokkenen. Circa 45 ondernemers en bewo-
ners waren op de uitnodiging van het college ingegaan. 

De visie is opgesteld door 
bureau Sens en een van de 
vertegenwoordigers kreeg 
van voorzitter burgemeester 
Niek Meijer de gelegenheid 
om via een presentatie het 
een en ander te verduidelij-
ken. Er is volgens Sens veel 
overleg geweest met verte-
genwoordigers van diverse 
brancheverenigingen maar 
dat werd door een aantal 
aanwezigen in twijfel ge-
trokken. In ieder geval, waren 
zij van menig, niet met alle. 

Ook de gemeente heeft niet 
stil gezeten en is nu bezig 
om het een en ander in 
goede banen te leiden. Het 
stuk Retail- en Horecavisie 
zal onderdeel gaan worden 
van een nieuw bestem-
mingsplan Centrum en is 
een blik op hetgeen het 
college voor de toekomst 
in petto heeft.

Een kritische zaal had een 
groot aantal vragen die door 
Meijer gecategoriseerd wer-
den en in een later stadium 
een antwoord kregen. Waar 
het eigenlijk op neerkwam is 
de mogelijkheid om panden 
in het kerngebied te kun-
nen verkopen, zonder dat 
er leegstand gaat ontstaan; 
leegstand is achteruitgang. 
Als een ondernemer in een 
bepaald gebied zijn zaak niet 
kan verkopen, wordt er straks, 
via het nog te maken nieuwe 
bestemmingsplan, de mo-
gelijkheid geschapen om de 
bestemming die op dat pand 
rust uit te kunnen breiden 
met bijvoorbeeld ‘woonhuis’ 
of ‘medische bestemming’ 
(denk aan fysiotherapie en/
of opvang van ouderen en dat 
soort zaken). Benadrukt werd 
dat een bestemmingsplan 
altijd maar voor tien jaar gel-
dig is en dat er dan een nieuw 

ZANDVOORT SCHOON!? keeps it clean…

Gemeente Zandvoort

plan moet komen. Daarin zou 
de situatie die dan bestaat, 
als een soort ‘nullijn’ kunnen 
functioneren. Als men een 
pand tot woonhuis heeft ge-
maakt, zou dat dan niet meer 
zomaar teruggedraaid kun-
nen worden. Dit aspect riep 
veel vragen op want menig-
een begreep de inhoud niet. 

Toen Raymond van Duyn, 
voorzitter van Horeca Neder-
land afdeling Zandvoort, 
expliciet aan wethouder 
Göransson vroeg of er ge-
dwongen verkocht gaat 
worden of niet, kwam het 
verlossende woord er uit: “Er 
gaat onder geen voorwaarde 
gedwongen verkocht of ge-
amoveerd worden.” Volgens 
Göransson, op aangeven van 
een ambtenaar, duurt het 
nog circa een jaar voordat 
het nieuwe bestemmings-
plan Centrum klaar zal zijn.

Vrijdag 20 september wordt landelijk aandacht besteed aan het 
belang van een afvalvrije aarde.
Ook in Zandvoort wordt in dat kader een manifestatie georgani-
seerd. Op die dag verrijst van 11 tot 16 uur op het Raadhuisplein een 
milieumarkt waar diverse activiteiten plaatsvinden.
Er is ondermeer een kledingruilbeurs en er wordt in de muziektent 
een collage onthuld die gemaakt is van afval.
De gemeente ondersteunt dit particulier initiatief van harte!

Voor meer informatie over de Keep it clean day 2013 kijk op 
www.zandvoort.nl/Inwoner/Actueel_Inwoner



6

Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

Onze heerlijke Emma plak
van € 1,95 voor € 1,65

Er zijn weer heerlijke speculaasjes
Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

HIGH WINE  •  MAKE-OVERS  •  WORKSHOPS   •   LIFESTYLE

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2013  •  20.00 UUR

Center Parcs Park Zandvoort  •  Vondellaan 60  •  Zandvoort  •  023 - 574 1100

HIGH WINE  •  MAKE-OVERS • WORKSHOPS   •   LIFESTYLE

Specialist voor al uw bloemwerken.

Weer of geen weer, binnen is het
altijd gezellig met bloemen en planten.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Inloopbijeenkomsten 
project Entree Zandvoort

De gemeente Zandvoort werkt samen met ondernemers en bewoners aan 
plannen en ideeën voor het project Entree Zandvoort, de herontwikkeling van 

het gebied tussen het station Zandvoort aan Zee en het Palace hotel.
 

Om u te informeren over de stand van zaken en u in de gelegenheid  
te stellen mee te denken worden in het plangebied twee  

inloopbijeenkomsten georganiseerd.
 

U bent van harte welkom op één van de volgende dagen:
• zaterdag 21 september 2013 tussen 10.00 en 16.00 uur;
• maandag 23 september 2013 tussen 16.00 en 20.00 uur.

 
De bijeenkomsten vinden plaats in het pand Passage 33 (vm. ING kantoor), 

het hoekpand tussen station en boulevard.
 

Meer informatie over Entree Zandvoort vindt op de gemeentelijke website : 
www.zandvoort.nl/projecten/EntreeZandvoort.

 
Wij hopen u te mogen verwelkomen op één van deze dagen.
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De Blauwe Flat

De winnende ondernemers van vorig jaar

Niek Meijer en Robin Gansner

De Key stopt eenzijdig overeenkomst 
met bewoners over zendmast

 Wie wordt de opvolger van Het Plein?

Burgernet werkt: dus doe ook mee!

Op de Blauwe Flat in de Flemingstraat staat al sinds 2004 
een zendmast van Vodafoon. Destijds had woningbouw-
vereniging EMM een overeenkomst met de flatbewoners 
dat de huur die de telefoonaanbieder hiervoor betaalt, 
via een korting op de servicekosten terugvloeit naar de 
bewoners. Woonstichting De Key heeft onlangs eenzijdig 
besloten om deze overeenkomst met de bewoners van de 
Blauwe Flat per direct stop te zetten. 

De gemeente Zandvoort gaat in samenwerking met de 
Zandvoortse Courant weer de verkiezing Ondernemer van 
het Jaar organiseren. Op 28 november zal tijdens de jaar-
lijkse Ondernemersavond bekend worden gemaakt wie 
komend jaar deze titel mag gaan voeren. 

Vorige week vrijdag heeft burgemeester Niek Meijer plaats-
genoot Robin Gansner in de bloemetjes gezet. Gansner was 
een van de eersten die zich in Zandvoort aanmeldde voor 
Burgernet, een initiatief van het Openbaar Ministerie en de 
politie om te komen tot een veilige leefomgeving. Op dit 
moment heeft 4,3% van de Zandvoortse inwoners zich aan-
gemeld, dat zou rond de 10% moeten worden.

De zendmast werd in sep-
tember 2004 geplaatst met 
toestemming van de toen-
malige EMM, die door deze 
constructie de bewoners van 
de flat over de streep trok. 
Toentertijd was de straling 
die van zo een zendmast 
afkomt omstreden en nu 
nog steeds is er geen echte 
duidelijkheid over hoe scha-
delijk de straling is voor de 
mens. De overeenkomst 
van EMM met de bewoners 
werd op 1 januari 2009 door 
woonstichting De Key over-
genomen en nu dus eenzij-
dig stopgezet. De bewoners 
hebben een advocaat in de 
arm genomen om hun ge-
lijk te halen, met als doel: 
het onverkort doorgaan van 
de overeenkomst en het met 
terugwerkende kracht beta-
len van de achterstallige be-
talingen.

“Alhoewel in de overeen-
komst van 22 september 
2004 zonder enige restricties 
is vermeld dat EMM heeft 
besloten om dit bedrag ten 
goede te laten komen aan 
de bewoners van de flat,  
is kennelijk eenzijdig inge-

Het is alweer de vijfde keer 
dat er een ondernemer van 
het Jaar gekozen zal wor-
den. De winnaar van dit jaar 
mag zich straks scharen in 
het rijtje achter Greeven 
Make laardij, de Kaashoek, 
Laurel & Hardy en Het Plein. 
Dit jaar is gekozen voor het 
thema ‘Samen’. Dat slaat 
op de vijf doelstellingen die 
ondernemend Zandvoort 
een aantal jaren geleden  

De actie van Meijer past in 
de landelijke start om te ko-
men tot meer burgers die 
zich voor Burgernet aanmel-
den. Burgernet is een unieke 
samenwerking tussen inwo-
ners, gemeente en politie om 
de veiligheid in de woon- en 
werkomgeving te vergroten. 
Dankzij dit telefonische net-

steld dat nieuwe bewoners 
niet in aanmerking ko-
men voor deze vergoeding. 
Terecht of onterecht gaat de 
woningcorporatie er blijk-
baar van uit, dat deze nieuwe 
bewoners (die na 27 septem-
ber 2004 in dit complex zijn 
komen wonen) geen last  
zullen hebben van de om-
streden stralingseffecten”, 
aldus een woordvoerder na-
mens de bewoners. 

Advocaten
Bij de toelichting van de 
afrekening servicekosten 
over 2010 heeft De Key 
aangegeven dat deze ver-
goeding voor het laatst zal 
worden uitgekeerd over 
het kalenderjaar 2011, dus 
in 2012. Hiertegen heeft 
de Bewonerscommissie 
Blauwe Flat (BCBF) be-
zwaar aangetekend. De Key 
heeft dit bezwaar van de 
hand gewezen, waarna de 
bewonerscommissie deze 
zaak heeft voorgelegd aan 
Huurdersvereniging Arcade. 
Ook Arcade kreeg nul op 
het rekest, die vervolgens in 
overleg met BCBF en andere 
BC’s waar dit ook speelt, deze 

zelf benoemd heeft: Gast-
vrij, Samen, Onder  nemend, 
Bruisend en Lef. 

Voor dit jaar wordt dus ge-
zocht naar de Zandvoortse 
ondernemer die het thema 
‘Samen’ tot uiting brengt in 
zijn bedrijfsvoering. U kunt 
als lezer van de Zandvoortse 
Courant het bedrijf van uw 
keuze opgeven. De bedrijven 
met de meeste aanmeldin-

werk kunnen buurtbewoners 
zelf veel doen om hun wijk 
veilig te houden. Meijer is blij 
met behulpzame inwoners 
als Robin Gansner die zo een 
steentje bijdragen aan een 
veilige leefomgeving. Hij roept 
alle Zandvoorters vanaf 16 jaar 
op om zich aan te melden via 
www.mijnburgernet.nl. 

zaak heeft voorgelegd aan 
hun advocaat. Deze heeft 
per 2 mei 2013 een sommatie 
doen toekomen aan de direc-
tie van De Key en tevens een 
stuiting van verjaring. De Key 
heeft vervolgens deze zaak 
in handen van hun advocaat 
gelegd en die heeft daarop 
een overleg tussen partijen 
voorgesteld. 

Uitslag enquête
Om de mening van de be-
woners te peilen, heeft de 
BCBF een enquête gehou-
den onder de 38 huurders. 
De uitslag laat niets aan de 
verbeelding over: op één na 
hebben alle bewoners gerea-
geerd, wat aangeeft hoeveel 
belang de bewoners hech-
ten aan de invloed van de 
zendmast op hun dak en de 
daarmee samenhangende 
vergoeding van De Key. Het 
blijkt dat meer dan 50% van 
de huidige bewoners na 27 
september 2004 in het com-
plex is komen wonen. Deze 
bewoners komen volgens De 
Key dus niet in aanmerking 
voor een vergoeding. In een 
overleg op 12 juni 2013 stelde 
De Key niets over te houden 
aan de zendmastvergoeding, 
maar door bovenstaande 
blijkt dat zij al ruim 50% ach-
terhoudt. 

Onverkort doorbetalen
100% van de respondenten 
geeft aan dat ook degenen 
die na 27 september 2004 in 
de Blauwe Flat zijn komen 
wonen, voor vergoeding in 
aanmerking zouden moe-
ten komen. Desnoods zou 
De Key een aangepaste ver-
deelsleutel moeten hanteren 
om deze overeenkomst na te 
komen, van 38 naar 19 bewo-
ners om het huurbedrag van 
Vodafone te verdelen. Terwijl 
De Key eenzijdig heeft beslo-
ten deze overeenkomst niet 
meer na te komen, vindt dat 
meer dan 85% van de be-
woners dat de vergoeding 
onverkort moet worden 
doorbetaald. Deze juridische 
strijd zal nog een behoorlijke 
staart krijgen. De advocaten 
zijn aan zet.

gen worden onderverdeeld in 
vier categorieën: Zandvoort 
Noord, Zandvoort Centrum, 
Zandvoortse strand en ‘ove-
rigen’. Vervolgens worden zij 
aan u voorgesteld en vanaf 
dan kunt u uw keuze maken 
uit de genomineerden die 
meedingen naar de eretitel. 

Om een bedrijf te nomineren 
kunt u een email sturen naar: 
ovhj@zandvoortsecourant.
nl. Geef de naam en het ves-
tigingsadres op en motiveer 
uw inbreng. Dit kan tot 30 
september. De organisatie 
zal daarna de balans opma-
ken en de bedrijven met de 
meeste voordrachten gaan 
door naar de stemronde. 

Ondernemersavond
Op 28 november vindt de jaar-
lijkse Ondernemersavond 
plaats. Tijdens deze mede 
door de KvK mogelijk ge-
maakte bijeenkomst voor 
ondernemers uit Zandvoort, 
zal de winnaar bekend ge-
maakt worden. 

Hoe meer mensen aan 
Burgernet deelnemen, hoe 
groter de kans dat de politie 
snel een verdachte of ver-
mist persoon kan opsporen. 
Gansner is een zeer actief 
lid van de ZRB en wil zich nu 
gaan inzetten om het groot-
ste deel van de ruim 500 le-
den zich te laten aanmelden.

Na bijvoorbeeld een mel-
ding van inbraak, een be-
roving of een vermist per-
soon, kan de politie een 
Burgernet-actie starten. 
Burgernetdeelnemers in 
de buurt ontvangen een 
spraak- of sms-bericht via 
hun mobiele telefoon met 
het verzoek uit te kijken 
naar een persoon of een 
voertuig. Zo kunnen zij di-
rect behulpzaam zijn bij de 
opsporing van verdachten, 
een voertuig of een vermist 
kind. Ook kan de politie heel 
gericht bewoners waarschu-
wen als het aantal inbraken 
flink is gestegen in hun wijk 
of straat.
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

Grote Krocht 20a Zandvoort - 023-5714395
www.slinger-optiek.nl

VenaVo 

Venavo
elke woensdag speciaal voor u op 

de markt in Zandvoort. 
Voor meer informatie kijk op onze nieuwe website: 

www.venavo.nl 
 

Ook voor uw: 
Goji-bessen, Hennepzaad, 

Chiazaad, Moerbeibessen, Tarwegras poeder, 
Maca poeder enz. enz. 

Jantje heeft het allemaal. 
Zoek u iets en het zit er niet tussen? 

Vraag het even en we nemen het mee voor u. 

Ook bij Venavo groot assortiment keuken kruiden, losse thee 
soorten, vele soorten honing en andere reformproducten. 

Kom gewoon eens langs en overtuig u zelf.

19 september 2013:

Gratis workshop 'Een goed 
slaappatroon ontwikkelen’ 

Als kinderen een goed slaappatroon hebben, geniet het hele 
gezin hiervan. 

Tijdens de gratis workshop 'Een goed slaappatroon ontwikkelen’ 
voor ouders met kinderen tot 12 jaar, wordt besproken wat de 
oorzaken kunnen zijn van slaapproblemen. Ook krijgt u tips over hoe 
u uw kind makkelijk naar bed laat gaan, hoe u er voor zorgt dat uw kind 
in bed blijft én doorslaapt en hoe voorkomt u dat uw kind ’s ochtends 
te vroeg uit bed komt. 

De workshop is donderdag 19 september 2013 
van 20.00 - 22.00 uur in het Centrum voor Jeugd en Gezin 
op de Dr. J.P. Thijsseweg 24 in Zandvoort. 

Voor meer informatie en het aanmeldingsformulier ga naar 
www.cjgzandvoort.nl 

www.cjgzandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

‘Waarom slaapt mijn kind zo slecht?’

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen
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Succesvolle schoonmaakactie

Weer flinke wateroverlast centrum

Zondag 1 september stond bij de Partij van de Arbeid het 
verzamelen van plastic afval langs de Nederlandse kust 
centraal. Partijgenoten van lokale afdelingen gingen die  
dag voorzien van prikkers en rode vuilniszakken aan de slag. 

De laag gelegen gedeelten van Zandvoort hadden dins-
dag in de vooravond last van het overvloedig gevallen  
hemelwater. De riolering, waar in principe een vergaarbak  
achter zit als het rioleringsstelsel het water niet meer snel  
genoeg weg kan krijgen, braakte al zijn narigheid via 
de putten terug de straat op, met voor de bewoners alle  
ellende van dien.

De bijeenkomst werd ge-
opend bij het Juttersmu-
ZEE-um waar de schoon-
maakattributen werden 
uitgedeeld. De afsluiting 
van de schoonmaakactie 

De politie moest allerlei 
straten afsluiten omdat 
de deksels niet meer op 
de putten lagen en er dus 
levensgevaarlijke situaties 
zouden kunnen ontstaan. 

was bij strandtent Paal 
69. Een pendelbus was in-
gezet tussen het station 
en de strandtent. Voor de 
kinderen was Bram Piraat 
van Strandactief aanwezig 

Ook de stank was hier en 
daar niet te harden. De  
bewoners vragen zich 
steeds meer af waarom 
de niet bepaald goedkope  
vergaarbak weer niet heeft 

en samen met Victor Bol 
werden zandsculpturen 
gemaakt. Het verzamelde 
plastic werd vervolgens 
zorgvuldig gesorteerd zodat 
er aan het eind van de dag 
ook iets gezegd kon worden 
over de grootste vervuilings-
bronnen en heel belangrijk: 
wat er in de toekomst mee 
moet gaan gebeuren.

gefunctioneerd. Het is na-
melijk zeker niet de eerste 
keer dat dit gebeurt bij 
hevige regenval. Het wer-
ken met twee gescheiden 
rioleringssystemen, waar-
over wethouder Andor 
Sandbergen na de vorige 
keer een toelichting gaf, 
werkte duidelijk niet of er 
moeten weer personen zijn 
geweest die de deksels van 
de putten hebben gehaald, 
wat het systeem zou ver-
storen. 

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud 
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en 
plaatsing van brieven te weigeren.

Opgeruimd bedrijventerrein 

Beste organisatie van het KLM Open, ik heb een kleine opmerking. Wij hebben ca. 2 weken geleden 
een schrijven in de brievenbus op het bedrijventerrein gehad met tekst en uitleg over wat ons te 
wachten staat tijdens uw evenement KLM Open 2013. 
 Ook heb ik een schrijven van de politie ontvangen dat ik mijn aanhanger moet verwijderen voor 
mijn eigen deur omdat de gemeente en uw organisatie de Ampèrestraat opgeruimd willen hebben. 
Gelukkig wil ik dat zelf ook en normaal staat mijn aanhangwagen dan ook altijd binnen, maar omdat 
wij nu aan het verbouwen zijn stond hij even buiten. Gelukkig kon hij woensdag weer naar binnen. 
 Het is alleen vreemd dat de gemeente normaliter juist mensen hier hun aanhangers laat dumpen 
(ook mensen van buiten Zandvoort) en dat de gemeente er dan niet om maalt hoe de uitstraling van ons 
bedrijventerrein is. Omdat er met mij ook een aantal andere ondernemers zijn die in hun bedrijfspand 
flink hebben geïnvesteerd, zouden wij graag het hele jaar door een opgeruimde straat zien en niet 
tegen de rommel van een ander aan willen kijken. Bijvoorbeeld een daklift, een paardentrailer, een 
aanhanger met kano’s, iemand die er in zijn camper woont (zolang er wielen onder zitten mag je dus 
wel op dit bedrijventerrein wonen, terwijl je op de boulevard voor wild-parkeren wordt bekeurd en 
weggestuurd) en zo staan er wel nog 10 vreemde objecten. Blijkbaar zijn wij als lokale bedrijfjes 
voor de gemeente geen interessante partij.
 Indien u enige opslagruimte het gehele jaar nodig hebt kunt u mij altijd benaderen en kunnen we 
kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen, want dat zou de leefbaarheid en de uitstraling van 
het bedrijventerrein Keesomstraat ten goede komen (ook vanuit de trein ziet Zandvoort er dan weer 
uit als Zandvoort Schoon?!)

Met vriendelijke groet, Patrick Berg (De Zeemeermin)

Tegenwoordig is het mogelijk om een gezichtsbehandeling  
met elektrische impulsen te ondergaan om huidveroude-
ring te voorkomen zonder dat er een operatieve ingreep 
nodig is. Deze methode is sinds kort ook mogelijk bij Slen-
der You Zandvoort aan de Hogeweg. 

De behandeling wordt uitge-
voerd door Eric de Weerdt, hij 
is orthomoleculair en cosme-
tisch arts en heeft 25 jaar er-
varing als huisarts. Hij volgde 
in Engeland zijn opleiding en 
is zeer enthousiast over deze 
nieuwe therapie.

In Engeland en Amerika 
wordt al langer met deze 
methode gewerkt en daar 
is het inmiddels een be-
grip geworden. De CACI 
(Computer Aided Cosmeto-
logy Instrument) therapie 
is gebaseerd op twintig jaar 
Amerikaans medisch onder-
zoek. De methode werd in 
eerste instantie ontwikkeld 
bij toepassing van gezichts-
verlamming maar bleek al 
snel zeer positieve bijwer-
kingen te hebben voor de 
huid en de spieren van de 
patiënten. Daarom werd de 
therapie vele jaren geleden 
ook geschikt gemaakt voor 
cosmetische toepassingen. 
Bij CACI-therapie wordt ge-
bruik gemaakt van een ap-
paraat dat microstroompjes 

Facelift zonder mes

uitzendt. Hiermee worden 
de huid en het spierweefsel 
gestimuleerd en wordt de 
bloeddoorstroming geacti-
veerd. Op deze manier kan 
huidveroudering grondig 
worden aangepakt zonder 
dat er een operatieve ingreep 
nodig is.

Microstroompjes
Met het CACI-apparaat krij-
gen de spieren nauwelijks 
voelbare prikkels. De positief 
en negatief geladen staafjes 
die de microstroompjes uit-
zendt zorgen ervoor dat de 
spieren in de huid worden 
verstevigd en meer volume 
krijgen. De huid wordt gesti-
muleerd om collageen aan 
te maken en de doorbloe-
ding neemt ook toe. Ook 
elastine neemt toe waar-
door rimpels verminderen 
en zachter worden. Door de 
behandeling keert de vol-
heid in het gezicht terug. 
Fijne lijntjes en rimpels ver-
vagen en huidverslapping 
wordt tegengegaan. De 
behandeling is niet pijnlijk, 

door Nel Kerkman

men voelt hooguit een lichte 
tinteling. De microstroom-
pjes zijn zo veilig dat het 
zelfs rond de ogen gebruikt 
kan worden. De behande-
ling is niet alleen voor ver-
steviging bij kraaienpootjes 
en zakken onder de ogen, 
voorhoofdsrimpels, rimpels 
rond de mond of zakkende 
kinlijn. Maar ook andere de-
len van het lichaam kunnen 
met deze methode worden 
versterkt, te denken valt bij-
voorbeeld bij cellulitis.

Kuur
De tijdsduur is inherent aan 
het deel van het lichaam. In 
eerste instantie wordt een 
gezichtsbehandeling in 10 
behandelingen van een uur 
gepland. De CACI-therapie 
is geschikt voor zowel vrou-
wen als mannen van alle 
leeftijden die er blijvend 
jong, strak en stralend uit 
willen zien. Ongeacht de 
leeftijd is, op verantwoorde 
en betaalbare wijze, natuur-
lijke schoonheid mogelijk. 
Er zijn geen bijwerkingen 
en uw gelaatstrekken ver-
anderen niet. Na de huid-
verbetering kan g ekeken 
worden of Botox en Fillers 
eventueel nog wenselijk 
zijn. Ook voor deze behan-
deling kunt u terecht bij Eric 
de Weerdt.

Open dag
Volgende week vrijdag 20 
september van 10.00 tot 
18.00 uur kunt u kennis ma-
ken met Eric de Weerdt en de 
CACI-therapie. U kunt zich 
aanmelden voor een gratis 
minimale behandeling van 
30 minuten. Ook voor meer 
informatie bent u welkom tij-
dens de open dag bij Slender 
You Zandvoort, Hogeweg 
56A, tel. 06-19413733.

Politiek verwacht lange vergadering
Komende dinsdag, 17 september, staat een vergadering van 
gemeenteraad-Informatie op de agenda. Er wordt reke-
ning gehouden met een lange vergadering, want er wordt 
aangekondigd dat er om 23.00 uur geschorst zou kunnen 
worden waarna de vergadering op woensdagavond weer 
verder zal gaan.

Meest opvallend agenda-
punt is wellicht een initia-
tief raadsvoorstel van Carl 
Simons (OPZ), die voorstelt 
de voorgenomen ontrol-
ling van het parkeerregime 
uit te stellen tot na de ko-
mende gemeenteraadsver-
kiezingen in maart 2014. 
Ook van importantie is de 

Begrotingswijziging Zorg en 
Inkomen, die nodig is omdat 
de budgetten hiervan in 2013 
niet zijn gehaald. Verder ko-
men er veranderingen in de 
APV voor een horeca-exploi-
tatievergunning en komt er 
een gedragscode voor be-
stuurders van de gemeente 
Zandvoort. De gedragscode 

biedt een handvat om be-
stuurders aan te spreken op 
hun gedrag. De kers op de 
taart wordt wellicht bewaard 
voor woensdag, dan staat de 
visie op de verblijfsaccom-
modaties, waarin maatrege-
len worden voorgesteld om 
de verschillende vormen van 
verblijfstoerisme te stimule-
ren, op de agenda.

De beide vergaderingen wor-
den belegd in de raadszaal en 
beginnen om 20.00 uur. De 
entree is vrij. U kunt het raad-
huis betreden via het bordes 
op het Raadhuisplein.
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Nu dagelijks inschrijven 
van maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 19.00 uur in Theater De Krocht

Danscentrum Rob Dolderman
Ballroom - Latin

Dansen Doen!

Grote Krocht 41 - Tel. 06 - 21 590 520 - Zandvoort

Groot openingsbal op 14 september, 
aanvang 20.00 uur
www.dansschoolrobdolderman.nl

Aanvang nieuwe cursussen 
vanaf donderdag 

19 september

Wekelijks veel aanbiedingen 
met uw ZandvoortPas

Vraag nu uw Zandvoortpas 2013 aan! 
Kijk snel op pagina 12 & 13

Aanbieding: pocket vering matras
20 cm dik, afgedekt met luxe koudschuim.
Voorzien van comfortabele comfortzones
Zolang de voorraad strekt 
80x200 van € 179,-  voor € 125,-
90x200 van € 199,-  voor € 125,-
140x200 van € 349,-  voor € 195,-
160x200 van € 379,-  voor € 225,-

Luxe boxspring set Sara 
Leverbaar in zwart of wit
Zowel matras, boxspring en het luxe gecapitonneerde 
hoofdbord zijn bekleed met een luxe afwasbare skai. 
160x200 van € 895,-  voor € 679,-
180x200 van € 995,-  voor € 695,-
Nu de hele maand september met gratis toedek matras

Elektrische boxspring
Leverbaar in 3 kleuren: Zwart, antraciet of bruin
- 2 elektrisch verstelbare boxsprings
- 2 luxe pocket vering matrassen
- 2 mee gestoffeerde voetbeugels
- 1 hoofdbord 
- 1 koudschuim split topmatras 
Nu compleet:
140x200  € 895,-
160x200  € 1149,-
180x200  € 1195,-
Lengte maten tegen een kleine meerprijs ook verkrijgbaar. 

Kijk ook op 
www.heintjedekbed.nl

op = op
Heintje dekbed

Raadhuisplein 3 Zandvoort
Tel: 0611013844
Mob: 0654776087

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten 
Woensdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zondag van 12:00 tot 17:00 uur

Ten Kate straat 63 Amsterdam 
Tel:020-6838883
Mob: 0654776355

Openingstijden:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag t/m zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur

Volg ons nu ook op facebook! http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DORSMAN.NL OF 023-5714534



Zandvoortse Courant • nummer 37 • 12 september 2013

11

Dansen Doen!

Use your talent!

Pluspunt Zandvoort gaat samen met de Gemeente Zandvoort  

op zoek naar jonge vrijwilligers die zich willen inzetten  

voor een goed doel. Tijdens, maar natuurlijk ook al vóór de  

herfstvakantie worden jongeren aangemoedigd hun 

unieke talent in te zetten om door middel van sponsoring 

zoveel mogelijk geld op te halen voor een goed doel. 

Het gaat er niet om hoeveel geld je ophaalt, maar dat je  
meedoet! Er zijn twee goede doelen uitgekozen:  
Het Jeugdhonk en het Dierentehuis in Zandvoort. De jongere 
bepaalt zelf aan welk doel hij of zij de opbrengst wil geven. 

Wat kun je doen? 
Er zijn verschillende vrijwilligersopdrachten te doen via  
organisaties in Zandvoort, zoals wandelen met ouderen bij  
de Zonne bloem, een dansvoorstelling of muziekuitvoering  
geven voor ouderen van Amie of meedenken hoe de Bieb  
aantrekkelijker kan worden voor jongeren (ook bij te houden 
op de facebooksite). Je mag zelf iets bedenken, alleen of  
met een groep vrienden, en hiermee geld verdienen voor  
een van de twee goede doelen. 

Feest! 
Op zaterdag 26 oktober wordt de actie ‘Use your talent!’ 
feeste lijk af met muziek en een DJ op het Gasthuisplein.  
Alle deelnemers komen dan van 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar 
bij het Wapen van Zandvoort. Daar kan iedereen zijn of haar 
verdiende geld inleveren voor één van de twee goede doelen. 
Voor elk doel staat er een grote pot waarin het geld kan  
worden gestort en aan het eind van de middag worden de 
bedragen bekend gemaakt. Op het podium kunnen de  
deelnemers vertellen wat ze hebben gedaan om geld op te 
halen, hoe ze hun unieke talent hebben ingezet en hoe ze 
het ervaren hebben. Radio ZFM doet verslag van dit project 
en presentator Roy interviewt een aantal jonge vrijwilligers. 
Zo word je in een klap wereldberoemd in Zandvoort!

Een goed gevoel
Het uiteindelijke doel van dit project is niet alleen geld ophalen 
voor het goede doel maar met name om jonge mensen kennis 
te laten maken met de diversiteit van vrijwilligerswerk.  
Zij kunnen zo ervaren hoe het voelt om iets belangeloos te  
doen voor een ander. En het voelt niet alleen goed, het kan in 
overleg met school worden gebruikt als maatschappelijke  
stage en het staat goed op je cv. 

Jonge vrijwilligers zijn tenslotte hard nodig om het gehele 
vrijwilligersbestand in Zandvoort op peil te houden.  
Vanaf volgende week vertellen jonge vrijwilligers in de  
Zandvoortse Courant over hun ervaringen met vrijwilligerswerk. 

Opgeven voor ‘Use your talent’ kan via de facebooksite  
‘Use your talent!’. Daar vind je ook hulp bij het bedenken  
van een vrijwilligersklus. Of mail naar Jolanda: jolanda@ 
pluspuntzandvoort.nl of Floortje: f.valk@pluspuntzandvoort.nl. 
Bellen kan ook: tel. 5740330 (Pluspunt).

Vrijwilligerswerk saai, 
suf, stom? Écht niet!

Frits Landesbergen

Swingende vibrafoon in theater De Krocht

Culture at the BeachLaureaten Prinses 
Christina Concours 

Afgelopen zondag ging in theater De Krocht Jazz in Zand-
voort het 13e seizoen in. Organisator Eric Timmermans 
kreeg een pluim voor al het voorbereidende werk dat hij 
al jaren verricht om tot deze jazzmiddagen te komen. Hij 
kreeg deze complimenten van de solist van deze middag, 
vibrafonist Frits Landesbergen, die jaren zelf deelnam aan 
deze concerten, maar dan als drummer.

De culturele dinnershows, een initiatief van Lions Club 
Zandvoort in samenwerking met Stadsschouwburg & Phil-
harmonie Haarlem, zijn een succes. Er zijn dit jaar twee 
locaties bijgekomen en er komen meer kleinkunstenaars.

Een drietal laureaten van het Prinses Christina Concours 
2013 zal komende zondag voor u optreden in het door de 
stichting Classic Concerts georganiseerde Kerkpleincon-
cert in de Protestantse kerk. Caroline Groen (viool), Bente 
Verheul (cello) en Valentina Töth (piano) zullen werken van 
onder andere Johann Sebastian Bach, Robert Schuman,  
Edvard Grieg en Johannes Brahms ten gehore brengen.

door Lienke Brugman

Landesbergen speelde vol 
vuur de vibrafoon, een in-
strument waarmee hij tot 
één der beste van Europa 

Bij 6 paviljoens zijn er voor-
stellingen: Vooges Strand, 
Beachclub No. 5, De Haven 
van Zandvoort, Plazand, 
Club Nautique en Rapa 
Nui. U kiest uw eigen favo-
riete strandpaviljoen waar 
u de hele avond verblijft 
en kunt genieten van 3 ver-
rassingsoptredens van drie 
van de volgende artiesten: 
Dolf Jansen, Miss Molly & 
Me, Rayen Panday, Pieter 
Derks, Piepschuim en Emilio 
Guzman. Tussen de optre-

Het Prinses Christina Con-
cours realiseert al meer dan 
veertig jaar concoursen voor 
muzikale jongeren. Jaarlijks 
telt het Prinses Christina 
Concours voor klassieke 
muziek ongeveer 500 deel-
nemers. Ook zijn er edities 
van het Prinses Christina 
Concours voor jonge com-
ponisten en jazzmuzikanten. 
Kinderen kunnen meedoen 
aan het Prinses Christina 
Junior Concours met een 
filmpje van een eigen optre-
den op YouTube. Deelnemers 
aan de concoursen ma-
ken kans op mooie prijzen. 
Na het concours worden 
prijswinnaars begeleid in 
hun loopbaan. Het Prinses 
Christina Concours organi-
seert elk jaar ongeveer 2.000 

behoort. Met topper Erik 
Kooger op de drums, pianist 
Jan Louis van Dam en bassist 
Timmermans werd het een 
explosie van klanken en mu-
ziek. Naast zijn muzikale kwa-

dens door wordt een drie-
gangenmenu geserveerd. 

Goede doel
De netto opbrengst van het  
evenement gaat naar de 
Stich ting Lions Helpen Kin-
deren (SLHK), een stichting die  
zich inzet voor relatief klei-
nere projecten ten behoeve  
van kansarme kinderen in bin-
nen- en buitenland. Kaarten à  
€ 75,- zijn te koop bij de deel-
nemende strandpaviljoens. 
www.cultureatthebeach.com

podiumbeurten waarmee 
prijswinnaars podiumerva-
ring opdoen.

De werken die de drie arties-
ten brengen zijn zeer divers 
qua stijl en bezetting en be-
strijken een grote periode 
in de wereldmuziek. Voor 
de pauze krijgen een aantal 
redelijk onbekende compo-
nisten aandacht en de na-
men die in de aanhef staan 
vermeld komen na de pauze 
aan bod.

De concert wordt gegeven 
in de Protestantse kerk aan 
het Kerkplein in Zandvoort. 
De aanvang is 15.00 uur en 
de kerk gaat om 14.30 uur 
open. De entree bedraagt  
€ 5 per persoon.

liteiten bezit Landesbergen 
ook de kunst om zijn publiek 
op humoristische wijze in-
formatie en commentaar te 
geven, heel leuk om te horen.

Na een muzikale intro werd 
'Summer Nights' ten ge-
hore gebracht waarna een 
impressie volgde uit de 
film 'Turks Fruit' (Het mis-
tige rooie beest). Dit stuk 
dat door Toots Thielemans 
zo mooi wordt vertolkt op 
de mondharmonica, werd 
door knappe vibrafoonvari-
aties mogelijk overtroffen. 
Na het ritmische 'So Dance 
Samba', waarbij de zaal bijna 
niet op zijn stoel kon blijven 
zitten, werd een, jawel, Duits 
operanummer vertolkt: ‘Dein 
ist mein Ganzes Herz’. Na 
de pauze waarbij zowel pu-
bliek als musici even konden 
bijkomen, werd het gevari-
eerde programma voortge-

zet met 'The Pink Panther'. 
Grappig hierbij was de inter-
actie tussen pianist Jan Louis 
van Dam met vibrafonist 
Landesbergen. Met steeds 
weer een herhaling van het-
zelfde thema. Ook de onlangs 
overleden vocaliste Rita Reys 
werd even herdacht met een 
kort stukje van één van haar 
bekende nummers: 'Sweet 
and Lovely', overgaand in het 
prachtige 'Born to be Blue'. 
Een staande ovatie kreeg het 
kwartet na het laatste, zelf 
gecomponeerde nummer 
van Landesbergen: 'Havana 
Vibes'.

Een perfect begin van wat 
hopelijk een perfect seizoen 
2013-'14 gaat worden. Het 
volgende optreden is, let op, 
op maandag 7 oktober met 
Scott Hamilton. Wie meer wil 
weten kijkt op: www.jazzin-
zandvoort.nl.



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013  
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013  
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Unieke gadget: bestel nu een OPI iPhone case! 
Bescherm je iPhone in stijl van je favoriete OPI nagellakkleur 
In 6 geweldige kleurvarianten en voor de iPhone 4/4S of 5 

ZandvoortPas September Special: 
Bij elke OPI iPhone case gratis een miniflesje OPI nagellak in dezelfde 
trendy kleur. 

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie Outdoor 

jasjes binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand september voor Pashouders
Duitse biefstuk of Runder tartaartjes

5 halen = 4 betalen

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Uit de Belgische Ardennen
MERLIJN CHE• VRE

mooie witschimmel geitenkaas
Nu 100 gram voor € 2,49 



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort 

winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.
Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer 
diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van 
winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023	571	6033 • brunabalk@planet.nl

15% KORTING
OP WENSKAARTEN

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand september



Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei

WijnenWijnenWijnen

alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken goedkoper!!!goedkoper!!!goedkoper!!!

Geniet, maar drink met mate.

zandvoort Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
haarlem Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 16 september 2013, zolang de voorraad strekt. 

WWW.dIrCKIII.nl

elders 14,99

 9.99
elders 11,79

 8.99

elders 11,99

 7.99
vergelIjKbare 

prIjs 14,09

 10.99

William 
laWson’s 
Whisky
70 cl

Absolute
stuntprijs! 
Max 3  
per klant. 
op=op

Boomsma 
Graanjenever 
Hele liter

limoncello  
di antonio 
70 cl

Zoete, volfruitige  
citroenlikeur. Voor 
de laagste prijs!

napoleon 
Brandy 
vsop 
70 cl

oBlomov  
vodka 
Hele liter
Zacht van  
smaak voor een 
eerlijke prijs!

elders 15,99 

9.99
dat sCheelt 6,00!

3 stuKs

 79
elders 1,95

elders 1,75

 89

Gulpener 
pilsner
24 x 30 cl

Krat 24 flessen 

8.99
elders 14,69

drinkBekers 
stevig kunststof

Diverse,  
trendy kleuren!  
op=op

Flesopener 
 
Zoek uit! op=op

WhiskyGlas 
vierkant

Horeca 
kwaliteit! 
per stuk

duvel  
speciaalbier 
33 cl

Duivels lekker 
bier, nu extra
scherp geprijsd

elders 1,39

 69
scherp geprijsdscherp geprijsd

elders 1,35 

99

WijnenWijnenWijnen

elders 9,99

 6.99

elders 7,59

 4.99

3 flessen

  10.-
elders 15,87

elders 4,19

2.99
elders 5,99

 4.29

co^tes  
du rho^ne
marquis de 
valclair

Gallo rosé 
ook rood of wit

+ Gallo wijnglas!
op=op

Baron philippe 
de rothschild 
berger baron  
 
Topbordeaux,  
ook in rosé  
en wit

tall horse 
rood of wit

Heerlijke Zuid- 
Afrikaanse 
wijnen. Zoek uit!

le Grand noir
chardonnay  
ook rood

 
Grande klasse 
uit Frankrijk!

elders 0,49 

37
elders 0,39

  29

elders 0,99

 59

elders 1,19

 89

elders 1,49

 1.09

sinaas 
appelsap  
1,5 liter

100% sap

perrier 
mineraal
Water 
Hele liter

mineraal 
Water   
1,5 liter 
 
Nergens  
goedkoper!

jojo  
tropical 
1,5 liter

Tropisch
vruchtensap 
met vitamine C

cola 
ook sinas  
of lemon 
1,5 liter

Sterke drankSterke drankSterke drankSterke drankSterke drankSterke drank

Fris en FruitigFris en FruitigFris en FruitigFris en FruitigFris en FruitigFris en Fruitig

waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?

*
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Harry Visser

verantwoordelijkheid”, zegt hij nog met een brede lach om 
zijn mond. Na terugkomst aan de wal kreeg Visser de re-
dactie van het personeelsblad en de organisatie van de Sint 
Nicolaasfeesten toebedeeld en verzorgde hij ook via de Radio 
Wereldomroep 10 keer per jaar de uitzendingen van ‘Het 
Schip van de Week’, waarin de bemanningen van vrachtsche-
pen de groeten aan familie konden overbrengen. 

Intussen was Harry in 1969 getrouwd met Willemien 
Bosman, de dochter van gemeentesecretaris Bosman die 
eveneens voorzitter was van het bestuur van woningbouw-
vereniging EMM. Zijn toenmalige schoonvader was van me-
ning dat je, indien mogelijk, altijd iets moet doen voor de 

gemeenschap en zo trad Harry in 1971 als secretaris 
toe tot het bestuur van de EMM, destijds ge-

vestigd in de Noorderstraat 1. Aangezien 
er officieel geen directeur was, werd 

hij in 1972 in deze functie benoemd, 
daarbij uitstekend ingewerkt door 

wethouder Arie Kerkman. Visser: 
“Van een dorpsorgaan hebben 
wij dat kunnen omzetten in een 
wat professionelere organisatie 
met onder meer ook de bouw 
van een nieuw kantoor in de 
Thomsonstraat.” Tot 1998 heeft 

hij hier gewerkt, toen volgde op 
zijn 65e zijn pensioen.

Verveling of in een gat vallen was er 
echter niet bij. Visser deed onder meer 

vrijwilligerswerk bij het Centrum voor 
Vrijwillige Hulpverlening, waarbij hij de maaltij-

den van Tafeltje Dekje rondbracht. Tevens was hij bestuurslid 
van het Zeecadettencorps in Amsterdam, waar het korps-
schip ligt. In het verleden heeft hij schitterende reizen ge-
maakt, zoals een zesweekse rondreis door Indonesië en een 
campertocht met de ANWB door Argentinië. Ook is hij zeer 
creatief in de weer met het maken van prachtige glas-in-
loodkunstwerken: een clown, een vuurtoren, vlaggen van 
diverse landen en organisaties en zijn volgende project is het 
befaamde ‘Drostemannetje’. Tel daarbij nog het contact met 
zijn drie dochters en zijn eveneens drie kleinkinderen, dan is 
het duidelijk dat deze dorpsgenoot nog lang actief hoopt te 
blijven. Wij wensen hem dat van harte toe en natuurlijk nog 
onze felicitaties met zijn verjaardag. Het ga je goed!

Dorpsgenoten

Helaas brak de oorlog uit en moest de familie eerst in au-
gustus 1942 binnen drie dagen naar de Van Speijkstraat 
vertrekken en in december van dat jaar naar 
Amsterdam-Oost. “Het was een rot tijd en 
begin 1945 werd ik als bleekneusje on-
dergebracht in een gezin in Friesland. 
Dat waren voortreffelijke mensen en 
het bijzondere is dat ik nog steeds 
contact heb met hun dochter, die 
inmiddels 95 jaar is! In december 
1945 konden wij gelukkig terug 
naar Zandvoort, waar ik na school 
D, nu de Hannie Schaftschool, op 
het Christelijk Lyceum in Haarlem 
het diploma HBS-A heb gehaald”, 
vertelt hij. 

De diensttijd in Ossendrecht was zeker 
geen nare tijd, maar wat hem veel plezier 
heeft gegeven is de oprichting van de jeugd-
vereniging ‘De Vliegende Schotel’ in 1955. Samen 
met zijn oude vrienden Ger Cense, Gerbrand Poster, Ad Furth 
en Rob van Toorenburg organiseerde hij in het jeugdhuis 
achter de huidige Protestantse kerk film- en toneelavonden, 
lezingen en andere evenementen. “Gelukkig was er nog geen 
televisie; het bond je aan elkaar en je leerde ook veel van het 
organiseren”, vertelt Visser. Later is de vereniging voortgezet 
door onder andere Ankie en Pieter Joustra.

Qua werk kwam Harry eerst terecht bij de Stoomvaart-
maatschappij Nederland op de afdeling vrachtzaken en 
daarna werd hij kassier op het bekende schip Johan van 
Oldenbarneveldt, waarmee hij de wereld rondreisde. “Dat 
was echt de fijnste tijd van mijn werkzame leven met veel 

Harry Visser
Afgelopen zaterdag vierde Harry Visser met veel vrienden 
het feit dat hij op 30 augustus 80 jaar is geworden! Een 
goede reden om deze dorpsgenoot eens nader in het zon-
netje te zetten. Hij is in Amsterdam geboren, waar zijn va-
der bij de Amsterdamse Bank werkte. “Ik kreeg echter als 
hummeltje kinkhoest en toen is het gezin via Overveen en 
Bentveld naar de Brederodestraat in Zandvoort verhuisd, 
waar ik sinds mijn vijfde jaar met veel plezier woonde”, 
geeft hij aan.

door Erna Meijer

Hein ‘dekbed’ Boot

Heintje Dekbed 
viert 60 jaar roken

Hein Boot, beter bekend als Heintje Dekbed van de bed-
denzaak aan het Raadhuisplein, viert 13 september dat hij 
maar liefst zestig jaar rookt! Op die dag is Hein ook jarig, 
hij wordt dan 68 jaar. Dat betekent dat de van oorsprong 
Amsterdammer op zijn achtste is begonnen met roken.

“Ik had stiekem een sigaret 
van mijn vader gepikt. En 
ziek dat ik van die eerste si-
garet ben geweest! Ik heb 
mijn longen uit mijn lijf ge-
hoest en ik moest tegelijk 
kotsen. Na tien minuten was 
dat over en voelde ik mij heel 
stoer naar mijn vriendjes toe. 
Op mijn twaalfde ben ik met 
werken begonnen; in de pau-
zes draaide ik toen shagies. 
Zo ben ik roken steeds lek-
kerder gaan vinden.”

Nooit aan stoppen gedacht? 
“Man, ik ben ik weet niet 
hoeveel keer gestopt. Het 
langst heb ik het 21 dagen 
volgehouden. Maar dat 
kwam omdat ik een flinke 
griep had en tegelijk bezig 
was met trainen voor een 
marathon. Maar toen ik weer 
helemaal de oude was, ben 
ik toch weer met roken be-
gonnen. Die marathon heb 
ik trouwens gehaald!” 

Hein weet dat roken slecht 
is. “Elke keer als ik bij de dok-
ter kom, herinnert hij mij 
daaraan. Maar moet ik nu 
op mijn 68e gaan stoppen 
met iets wat ik lekker vind? 
Laat mij mijn sigaartje nou 
maar roken. Ik voel me goed, 
werk nog elke dag en heb 
het met mijn gezin prima 
naar mijn zin.”

Zijn vrouw en kinderen ro-
ken ook allemaal, alleen de 
kleinkinderen allemaal niet. 
Hij hoopt ook dat ze er nooit 
aan beginnen. “Waar Hein 
een beetje moe van wordt is 
die betutteling van a nderen. 
“In mijn stamkroeg mag ik 
niet meer roken. Terwijl de 
eigenaar zelf een ketting-
roker is! Waarom laten ze 
de keus niet vrij; cafés waar 
je wel mag roken en cafés 
waar niet wordt gerookt? 
Dan heb je zelf de keus. En 
als ze zo nodig doodskoppen 
op pakjes sigaretten moeten 
zetten, waarom dan niet op 
patatzakjes en drankflessen. 
Zijn vet en alcohol dan niet 
gevaarlijk? En wat te denken 
van al die coffeeshops waar 
de jeugd heel makkelijk hasj 
kan kopen. Bewezen is dat 
je daar geheugenverlies van 
krijgt. Laten ze daar meer 
aandacht aan besteden.”

Vrijdag 13 september is in 
ieder geval voor Hein een 
bijzondere dag. Zestig jaar 
roken en er nog elke dag 
van genieten. Met zijn 
vrouw en kinderen gaat hij 
daar een borreltje op drin-
ken in het dorp. En, daar kan 
hij zich nu al op verheugen, 
hij gaat er die dag zeker 
eentje extra opsteken. Op 
naar de zeventig!

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis 
verspreid.  Mocht het onverhoopt een keer 
gebeuren dat u de krant niet heeft ontvangen, 
kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

• Centrale balie Gemeente Zandvoort

• Bruna Balkenende (Grote Krocht)

• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

• Pluspunt Noord (Flemingstraat)

• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Afhaalpunten

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens	door	u	in	te	vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Vakkundige reparatie van:

Klokken Uurwerken 
en Horloges!

In Zandvoort met 35 jaar 
ervaring van

reparaties van uurwerken 
& elektronica.

Gratis halen en brengen 
in de regio.

Bel voor informatie.
023-5730709

.........................................................
Garage te huur

€ 125 p.m. 
Vuurboetstraat

Evt. koop
Tel. 06-20078759

.........................................................
Voor een pedicure 

behande ling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hot-stone 
massage en / of Reiki 

behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Te huur: Loodsruimte
opslag, 100m2. Tevens
zolderruimte ± 90m2

Tel. 06-16259609

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl 
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
10-17 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

06-53693409
.........................................................

Top muziek uit Ierland!
The Fureys & Davey Arthur

Maandag 4 november
in theater De Krocht.

Kaarten nu verkrijgbaar
via www.thefureys.nl

of tel. 06-54677947
.........................................................

Gespecialiseerd in 
Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort. Voor uw 
APK, alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 0653231754
.........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

Klussen-Renovatie-Bouw 
P.M.K. (in Zandvoort)

Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers 

en keukens. Kunststof 
kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit! 
Ook voor schoonmaakwerk 

voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212 

.........................................................
One Stop Nail Shop

A.B. Nails in Haarlem: 
nagelstudio, opleiding tot 
nagelstyliste, groothandel

 in nagel producten 
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten 

Zandvoort. Speciaal 
tarief Schiphol voor bus 

en personen vervoer 
Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588
.........................................................

Hoveniersbedrijf 
Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 of 
06-22209568

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door 

zorgverzekering) 
.........................................................

Bijles en huiswerk-
begeleiding op maat 

in de vakken Economie/
Wiskunde en M&O

Ook goede resultaten 
bij dyslectie. 

jose-kremer@kpnmail.nl 
06 13002004

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, 
maar omlaag met de prijs!

Basisbeh. sch.maken + 
nagels knippen + 
eelt verwijderen + 

evt. likdoorns weghalen + 
creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info:5734944 of 
06-50203097

.........................................................
Zaterdag 25 januari 

20.00 uur
Henk Jansen en 

Dick Hoezee
The Hedi’s International

Hilarisch, spektakel, feest!
Sailing Home

Kaarten nu te koop: € 10 
in Theater De Krocht. 

Reserveren: 06-54677947
.........................................................
Uitnodiging Jubileumlezing 

Kunst in Vorm
Een feest van kleur, 

schilderijen van Henk 
Chabot (1894-1949)
drs. Liselot de Jong

28 sep, 14.30 - 15.30 uur
Zandvoorts Museum

S.v.p. aanmelden bij Kunst 
in Vorm 06-48443623 
info@kunstinvorm.nl
www.kunstinvorm.nl

.........................................................
Kies voor 

'SKiP-Natuurlijk' 
als u op zoek bent naar 

goede kinderopvang. 
U wordt vanzelf 

enthousiast bij een kijkje 
op kinderdagverblijf 
Pippeloentje of Pluk! 

Tel. 023-5713665. 
Of bekijk eerst 
onze website: 

www.pippeloentje-pluk.nl
.........................................................

Tablet Computerles 50+
Het gebruik van een Tablet 

computer en App's. 
4 Lessen, 1 uur per week 

voor € 60. Meer informatie/
aanmelden: www.rkarper.nl 

of tel. 06-51231504
.........................................................

Healing Service: 
Maandagmiddag 

16 september
op afspraak tussen 
14.00 en 16.00 uur.

Gebed voor zieken en 
andere problemen.

Haltestraat 62b, 
tel. 06-40236673

WISKUNDEBIJLES
Wis-4-you

Ervaren docent
Geert de Jong 
06-29121988

www.wiskundebijles-
haarlem.nl

.........................................................
Te Huur De Schelp

Voor langere termijn
Gemeub. 

appartement
Heerlijk licht, ideaal

voor één persoon
Geen huisdieren
€ 625,- excl. GL
Tel. 023-5719653

.........................................................
Voor Soleil en Joan

Hallo lieve kindjes van 
Papa. Ik wil jullie laten 

weten dat ik veel aan jullie 
denk en ook van jullie hou. 

Besos gekke papa Frits 
.........................................................

De Zandvoortsche 
Houtschuur 

steigerplank 5 m. v.a. € 15,- 
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.
schroten 13x90 mm € 2.60/m
lengtes van 2.10 tot 5.40 m.

gipsplaat v.a. 3.99 / m2

lewisplaat 14.42 / m2

andere artikelen 
op bestelling

ZZP-ers en aannemers 
korting!

geopend ma-za op 
afspraak tot 20.00 uur

adres: Achterom 7, 
Zandvoort

uitsluitend á contant, 
geen pin

AANBIEDING: 
25% KORTING op vuren 

18x44 mm t/m 21 sept. a.s.
Joost van Diepen 
tel. 06-29091069

.........................................................
Ma. 16 sept.  

van 12.30 - ca. 15.00 uur, 
presentatie:  

Gezonde voeding 
voor jong en oud  

door Annette ter Heijden 
in Keesomstraat 51.  

Maak kennis met Aloe Vera, 
gratis entree.  

Liefst reservering:  
tel. 5716511. Zie ook:  

www.gezondheidaanzee.nl
.........................................................

Elke dinsdagavond
Darttoernooi

in café Buddy’s
Inschrijving € 5,-

Aanvang 20.00 uur
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De School is verhuist naar de Golf

Leren houthakken op het Raadhuisplein

Wethouder Göransson deelt de bekers uit

Koe in de bunker | Foto: Strandpolitie

De School heeft een nieuwe locatie Scouting daagt jeugd uit

Daverende afsluiting van zwemfeest

Koe duikt onder

Na bijna 5 jaar gevestigd te zijn in de voormalige Zandvoortse Gereformeerde kerk, niet 
echt een geschikte locatie voor een school, is De School op 9 september verhuisd naar de 
scholengemeenschap De Golf in Zandvoort. In de oostvleugel is de bovenetage geschikt 
gemaakt om de unieke ziens– en werkwijze van De School met ‘passend onderwijs voor 
elk kind’ voor de toekomst te verzekeren. Want sinds de fusie met Stichting Lucas Onder-
wijs uit Den Haag is de onzekere situatie, wel of niet verder, geen issue meer. De School 
kan definitief in Zandvoort blijven bestaan.

Afgelopen zaterdagmiddag was het Raadhuisplein omge-
toverd tot een terrein vol met uitdagingen voor de Zand-
voortse jeugd. Een hindernisbaan waar je vooral goed je 
evenwicht moest bewaren was voor velen een echte uitda-
ging en daar kon je ook nog eens een prijsje mee winnen.

De 16e Zwem4daagse werd vorige week vrijdag met veel 
feestvertoon afgesloten. Vanwege de paar dagen extreme 
hitte was het voor de tientallen vrijwilligers de afgelopen 
week afzien, want zelf meezwemmen in het verkoelende 
water van het zwembad was er niet bij.

Afgelopen zondag zag een 
toevallige voorbijganger in de 
duinen hoe een koe opeens de 
grond in zakte. Wat bleek, het 
dier was in een bunker gevallen. 

De ooggetuige belde de po-
litie die vervolgens de brand-
weer inschakelde om het dier 
uit de betonnen bunker te  
bevrijden. Dat was nog een 
hele toer, maar uiteindelijk 
staat de koe weer in de wei.

door Nel Kerkman

Onderwijsdeskundige en 
initiatiefnemer Marjolein 
Ploegman startte in 2008 de 
eerste jaarrond basisschool 
in Nederland met flexibele 
school- en vakantietijden, 
onderwijs en opvang samen. 
In het begin werd deze on-
derwijsvorm met Argusogen 
gevolgd door het ministerie. 
Tegenwoordig is De School 
een pilot geworden voor 
Integraal Kind Centrum 
(IKC). Deze organisatievorm 
wordt bij De School al sinds 
de opening gehanteerd. Met 
dit ‘passend onderwijs’ biedt 
het elk kind de mogelijkheid 
om zich potentieel in de 
breedte te ontwikkelen. De 
sociocratische inslag van De 
School zorgt voor positieve 
effecten waar gelijkwaar-
digheid voor iedereen wordt 
gehanteerd en de betrokken-
heid van de leerlingen bij het 
leerproces groot is.

Thema centraal
De School is 50 weken per 
jaar open, van maandag tot 
en met vrijdag van 08.00 tot 
18.00 uur. Binnen deze tijden 
volgen de leerlingen onder-
wijs. Het aantal uren varieert 
per leerling en is ten minste 
940 uur per jaar. Het jaar 
wordt in 5 periodes verdeeld 
met thema’s. Elk thema 
duurt 10 weken, momenteel 
staat ‘Sport en Kleding’ cen-

Scoutinggroep Stella Maris - 
St. Willibrordus uit Zandvoort 

Vrijdag was het natuurlijk 
overvol in het zwembad van 
Center Parcs waar alle deelne-
mers hun laatste afstand van 
250 of 500 meter kwamen 
zwemmen. Daarvoor ontvin-
gen ze allemaal een prachtige 
Zwem4daagsemedaille. De 

traal. Van tevoren worden 
zowel het groeps- als het 
persoonlijke programma 
besproken met leerling, 
leerkracht en ouders. Het 
leerplan kan worden geva-
rieerd in inhoud, volgorde, 
werkwijze en tijd. De leerac-
tiviteiten zijn divers: van taal 
en rekenen tot koken en van 
dansen tot Engels en filoso-
fie tot yoga, techniek en ex-
pressieve vakken. Er wordt 
individueel gewerkt, in kleine 
en in grotere groepen. Tevens 
wordt er veel aandacht ge-
geven aan leren, samenleven 
en gezondheid waarbij veel 
aandacht is voor bewegen 
en buitenactiviteiten, lekker 
biologisch eten en drinken 
verzorgt voor en door alle 
leerlingen. Op deze wijze 
bevordert men de brede vor-
ming van kinderen.

Denken vanuit het kind
Het is De School niet in de 
eerste plaats te doen om het 
vrij laten van de vaste vakan-
ties, maar om het flexibeler 
indelen van het onderwijs 
in het algemeen. "We willen 
de onderwijstijd per leerling 
kunnen aanpassen. Het ene 
kind heeft meer tijd nodig 
dan het andere. Door varia-
bele schooltijden is er geen 
huiswerk, de leerling blijft 
niet zitten en blijft niet na. 
Gezinnen kiezen hun eigen 
vakanties en vrije dagen. De 
enige vaste schoolvakantie 

hield met veel enthousiasme 
en inzet van de vele vrijwil-

ruim 100 deelnemers die aan 
de triatlon meededen kregen 
daarvoor ook nog een prach-
tige beker. Ook wethouder 
Belinda Göransson was aan-
wezig om de deelnemers van 
harte te feliciteren met hun 
prestatie. 

die er is, is de Kerstvakantie. 
Ook kan een plaatsing in een 
groep op elk moment van 
het jaar plaats vinden”, zo 
legt Ploegman enthousiast 
de onderwijsvorm uit. Verder 
wordt met iedere leerling, 
ouders en een leerkracht elke 
10 weken een persoonlijk 
leerplan samengesteld en 
besproken. Ouders worden 
onder meer betrokken bij 
diverse belangrijke school-
zaken tijdens de tien weke-
lijkse bijeenkomsten van de 
oudergroepskringen.

Financiën  
De meest gestelde vraag is: 
“Wat zijn de kosten?” Er is een 
verschil tussen het basispak-
ket met vaste school- en va-
kantietijd en een totaalpak-
ket met een flexibel aanbod 
in onderwijstijd waarbij de 
geïntegreerde opvang het 
meeste kost. In de praktijk 
hoeft geen ouder dat hele-
maal zelf te betalen omdat 
de kinderopvangtoeslag een 
tegemoetkoming regelt tot 
90% bij lage inkomens. De 
kosten van buitenschoolse 
opvang gelden ook voor een 
leerling bij het gewone on-
derwijs. Een kennismakings-
gesprek is altijd mogelijk en 
er worden op verschillende 
momenten informatiebijeen-
komsten georganiseerd. Wilt 
u meer weten over De School 
en de onderwijsvorm, ga dan 
naar www.deschool.nl. 

ligers een open dag op het 
Raadhuisplein. Voor veel 
jeugdigen was het een leuke 
kennismaking met de scou-
ting en natuurlijk was er de 
mogelijkheid om ook lid te 
worden. De hele middag was 
het lekker druk en de vele 
kinderen keken hun ogen uit. 
Houthakken met een echte 
bijl en deskundig commen-
taar en aanwijzingen krijgen, 
bleek bij vele stoere jongens 
een tophit te zijn. Het was 
een leuke en gezellige pro-
motiedag voor de scouting 
die, gezien de vele jeugdige 
belangstellenden, gewaar-
deerd werd. 

Nadat iedereen uitgezwom-
men was, werden de prijs-
winnaars bekend gemaakt 
van de loterij. Een lange lijst 
van Zandvoortse onderne-
mers hadden daarvoor een 
leuke en/of bijzondere prijs 
beschikbaar gesteld. En waar 
alle kinderen op stonden te 
wachten was natuurlijk het 
moment dat de Aqua Disco 
van start zou gaan. Toen de 
muziek startte plonsden alle 
kinderen met veel lawaai het 
water in. 

De Zwem4daagse zit er 
weer op en we kijken graag 
uit naar de volgende spec-
taculaire acties van de suc-
cesvolle Stichting 4daagsen 
Zandvoort. Dat wordt van 
1 tot en met 4 oktober als 
voor de eerste keer in de ge-
schiedenis de Zandvoortse 
Mountainbike4daagse op en 
rondom het circuit georgani-
seerd wordt.



18

KIES HULP VOOR 
KINDEREN BIJ 
ECHTSCHEIDING
start 30 september 

Een echtscheiding van de ouders heeft op kinderen een enorme impact.  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin start daarom met een KIES training  
(Kinderen In een Echtscheidings Situatie). Dit is een programma voor  
kinderen gericht op het verwerken van de scheiding. 

In acht bijeenkomsten praten kinderen door middel van creatieve opdrachten 
en spel over de verschillende thema’s rondom de scheiding. De bijeenkomsten 
richten zich op het verwerken van de echtscheiding en het leren omgaan met 
de nieuwe situatie. Bij leeftijdsgenoten uit de eigen omgeving vinden kinderen 
herkenning, steun en tips. Deelname is gratis!

Doelgroep: kinderen van 8 t/m 12 jaar
Data: 30 september
 7, 14 en 28 oktober (21 oktober geen training ivm herfstvakantie)
 4, 11, 18 en 25 november
Tijd: 15.00 - 16.00 uur
Locatie: Centrum voor Jeugd en Gezin in Zandvoort; 
 Dr. Jac. P. Thijsseweg 24a 
Aanmelden: Wilt u meer weten of uw kind(eren) 
 aanmelden voor deze training? 
 U kunt bellen 023- 5433245 of mailen 
 iruijgrok@kontext.nl met Ingrid Ruijgrok van Kontext.

www.cjgzandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

Bijeenkomst over 
Visie op Verblijfsaccommodaties 

Op woensdag 18 september a.s. vindt er een 
extra Gemeenteraad-Informatie plaats die geheel in het teken 

staat van de Visie op Verblijfsaccommodaties.

De visie op verblijfsaccomodaties gaat in op de ontwikkelingen binnen de 
sector. Zo staat er bijvoorbeeld in beschreven welke accommodaties er nog 
ontbreken in Zandvoort. De visie is ook bedoeld om ondernemers wegwijs 

te maken bij bouwplannen voor bijvoorbeeld hun hotel of pension. Ook 
wordt tijdens de informatiebijeenkomst ingegaan op de toetsingscriteria 
die zijn opgesteld voor alle vormen van toeristische verblijfsaccommoda-
ties. Bijvoorbeeld waar nieuwe hotels mogen komen en waar juist niet. Of 
onder welke voorwaarden strandbungalows gerealiseerd kunnen worden. 

De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Iedereen die belangstelling heeft in dit onderwerp is van harte welkom. 

Zie op www.zandvoort/bestuur onder vergadering gemeenteraad 
voor de bijbehorende stukken 

Maandag 23 september nemen 
Bert Bouwman en medewerkers een 
nieuw fris opgepoetst pand in gebruik.

Het nieuwe adres wordt:

Thomsonstraat 1
2041 TA  Zandvoort

Nieuwsgierig?
Voor oude en nieuwe patiënten 
organiseren wij 25 oktober een Open Dag.

verhuizen!
We gaan

Tandartspraktijk
Zandvoort

Courant 
Zandvoortse 
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Genoeg zwerfvuil om een kunstwerk van te maken Keep it Clean Day 2013

Tweede KeepItCleanDay op 20 september

‘Zonnebloemcafé’ 
in Zandvoort

Ladies Night @ 
Center Parcs Zandvoort

Fitheidstest 65+

De mannetjes van de vaste cartoon op de voorpagina van deze krant grapten onlangs toen 
bekend werd dat de liveoptredens in het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein stoppen: 
“Benieuwd wie er het eerst bezit van nemen, hangouderen of hangjongeren.” Allebei mis. 
Er komt iets heel anders te hangen vanaf 20 september: kunst gemaakt van zwerfvuil!

Veelal hebben mensen bij ‘De Zonnebloem’ het idee dat 
het een vereniging is voor de senioren in de samenleving. 
De Zonnebloem is er echter ook voor mensen in de leef-
tijd zo tussen de 40 en 65 jaar. Op zaterdag 28 september 
wordt speciaal voor mensen uit deze doelgroep, die door 
een beperking eenzaam zijn of behoefte hebben aan een 
gesprek met een vrijwilliger, een bijeenkomst georgani-
seerd in theater De Krocht. 

Op donderdag 26 september aanstaande organiseren de 
Zandvoortse ondernemingen WellnessPraktijk Ixchel en 
Long Island Wedding & Planning, in samenwerking met Cen-
ter Parcs Park Zandvoort vanaf 20.00 uur een Ladies Night 
@ Center Parcs Zandvoort. De Ladies Night wordt georgani-
seerd in het centrale gedeelte van het park, Vondellaan 60.

Als vervolg op het succesvolle GALM+ sport- en beweeg-
project dat sinds 2010 in Zandvoort heeft plaatsgevonden 
voor 55-plussers, zal binnenkort een nieuw beweegproject 
starten: GALM-Extra. Dit project is bedoeld voor inwoners 
in de leeftijd van 65 tot 75 jaar die niet of weinig sporten of 
weinig lichaamsbeweging hebben. 

door Edwin Gitsels

In de oceanen drijft een 
hoeveelheid plastic rond 
met een oppervlakte van 
twee maal Frankrijk. Grote 
aantallen dode vogels wor-
den aangetroffen met weg-
werpaanstekers en doppen 
van PET-flessen in hun maag. 
Plastic breekt tergend lang-
zaam af en vergaat nooit he-
lemaal: er blijven snippertjes 
zo klein als plankton over. 
Vissen en andere zeedieren 

Deze middag laat een van de 
gasten zien wat u allemaal 
kunt doen, ook al bent u be-
perkt in uw mogelijkheden. 
Verder wil De Zonnebloem 
gezellig kennismaken met 
u onder het genot van een 
hapje en een drankje. Ook 
vrijwilligers in deze leeftijd 
zijn van harte welkom.

De Zonnebloem is een vrij-
willigersorganisatie voor 

De Ladies Night staat garant 
voor een gezellige avond uit 
waarbij onder het genot van
een ‘high wine’ en diverse 
hapjes, gewinkeld kan wor-
den bij de diverse deelne-
mende ondernemers uit 
Zandvoort en omstreken. 
Ook zijn er verschillende 
workshops waar de dames 
aan deel kunnen nemen.

Om de dames wat meer arm-
slag te geven is er een man-
nenbar en opvang voor de 
kinderen met het nodige en-

Naast een betere fitheid kun-
nen zij door het project ook 
meer sociale contacten op 
doen en zich zelfverzekerder 
en veiliger voelen op straat. 
Hieraan wordt tijdens het 
project, naast het beweeg-
gedeelte, ook aandacht be-
steed. 

65-plussers met en zonder 
chronische aandoening kun-
nen aan GALM-Extra mee-
doen. Het project start op 
zondag 29 september met 
een fitheidstest (tegen een 
geringe bijdrage van € 3)  
in de Korver sporthal. Het 

weten ook niet beter of het 
is plankton en eten het op. 
Uiteindelijk komt het op 
die manier in ons voedsel 
terecht en zijn we onszelf 
dus langzaam aan het ver-
giftigen.

Zwerfvuil
Een substantieel deel van 
die plastic troep in zee is af-
val dat door de scheepvaart 
in zee wordt geloosd, veelal 
illegaal, en altijd immoreel. 
Daarnaast stroomt zwerfvuil 

iedereen! Daarom wil De 
Zonnebloem meer nadruk 
leggen op de hele doelgroep 
door juist meer relatief jonge 
vrijwilligers in te zetten. Voor 
vragen kunt u overdag con-
tact opnemen met Sandra 
Driehuizen, tel. 023-8882916 
(of e-mail: sd3huizen@
hotmail.com) en ’s avonds 
met Helen Meijer, tel. 06-
37382625 (of e-mail: helen-
meijerfaber@hotmail.com).

tertainment. De dames kun-
nen dus met een gerust hart 
genieten van een avondje 
lekkernijen, leuke items om 
te shoppen en deelname aan 
de workshops. De eerste 100 
dames ontvangen bij binnen-
komst een leuk gevulde tas 
met allerlei goodies en kor-
tingsbonnen. De entree voor 
deze veelbelovende avond 
bedraagt € 15 en dat is inclu-
sief de high wine en de work-
shops. Reserveren vooraf is 
mogelijk via www.dagjecen-
terparcs.nl/zandvoort.

project biedt tevens de ge-
legenheid om deel te nemen 
aan een bewegingsintroduc-
tieprogramma van 12 weken. 
Daarnaast kunnen deelne-
mers gericht geadviseerd 
worden over te ondernemen 
sportieve activiteiten en over 
sociale weerbaarheid. 

Bent u tussen 65 en 75 jaar 
en wilt u meedoen aan de 
fittest? Neem dan contact 
op met Hubert Habers van 
Sportservice Heemstede-
Zandvoort via hhabers@
sportserviceheemstede-
zandvoort.nl of tel. 5740116.

via rivieren in zee, en natuur-
lijk is er de gigantische berg 
rotzooi die op het strand of 
op boulevards wordt ach-
tergelaten en in zee waait. 
Achteloos weggegooid, van-
uit de gedachte: “Dat ruimen 
ze wel op.” Wie die ‘ze’ zijn, 
wordt verder niet duidelijk, 
maar hun verantwoordelijk-
heid is het niet, zo redeneert 
men. We kennen de excuses: 
“Daar hebben we toch de ge-
meentereiniging voor”, “Ik 
betaal toch belasting”, enz. 

den vrijwilligers in 24 dagen 
het strand van Cadzand tot 
Schiermonnikoog opge-
ruimd. In totaal hebben ze 
6.950 kilo zwerfvuil opge-
raapt. Op stranden waar veel 
badgasten komen, staat de 
sigarettenpeuk op nummer 
1. Op het strand bij Rockanje 
bijvoorbeeld werden maar 
liefst 1.481 peuken op 100 
meter strand gevonden. 
Daarna volgen plastic, blik-
jes, snoep- en snackverpak-
kingen, doppen en stukjes 
touw. Opmerkelijk daarbij is 
dat de naaktstranden dui-
delijk schoner waren dan de 
reguliere stranden. Blijkbaar 
hebben naturisten meer res-
pect voor de natuur.

Recyclemarkt
De Zandvoortse kunstena-
res Mona Meier heeft iets 
bedacht om in het kader 
van de tweede landelijke 
KeepItCleanDay in ons dorp 
speciale aandacht op het 
probleem te vestigen: diver-
se kunstenaars gaan 14 pa-
nelen van zwerfvuil maken 
die in het muziekpaviljoen 
tentoongesteld zullen wor-
den. De panelen zullen op 

In deze crisisjaren wordt 
echter pijnlijk duidelijk dat 
we die gemeentereiniging 
helemaal zelf betalen, en 
dat de belastingen alleen 
maar omhoogvliegen om-
dat gemeenten hun broek 
nauwelijks op kunnen hou-
den. We zullen, het is het 
nieuwe mantra, veel meer 
zelf moeten doen. En dan is 
onze eigen troep opruimen 
toch wel het minste. De zee 
is van ons allemaal en van de 
generaties die na ons komen, 
en essentieel voor ons eigen 
voortbestaan. Milieuactivist 
Doug Woodring heeft het 
treffend verwoord: “We 
dachten dat als het afval 
wegdreef, het ook weg zou 
blijven. Maar inmiddels we-
ten we dat ‘weg’ niet be-
staat.” Uiteindelijk komt het 
allemaal als een boemerang 
bij ons terug en worden we 
slachtoffer van onze eigen 
onverschilligheid.

Vuile stranden
Eén van de organisaties die 
zich inzet voor bestrijding 
van het zwerfvuilprobleem 
is Stichting De Noordzee. In 
augustus hebben honder-

20 september onthuld wor-
den door burgemeester Niek 
Meijer en wethouder Andor 
Sandbergen. Ook op die dag 
is er op het Raadhuisplein 
van 11.00 tot 16.00 uur 
een kleine ‘recyclemarkt’. 
Kledinginzamelaar KICI zal 
aanwezig zijn met een kle-
dingruilbeurs waar je kle-
ding kan inleveren en uit de 
rekken een nieuw stuk mag 
uitkiezen. Kringloopwinkel 
Het Pakhuis zal spulletjes uit-
stallen en verkopen om het 
recyclen van bruikbaar huis-
raad onder de aandacht te 
brengen. Nu het grof vuil niet 
meer opgehaald wordt, is dat 
een extra interessant onder-
werp. De Europese milieuor-
ganisatie KIMO zal namens 
‘Zwervend langs Zee’ aan-
dacht vragen voor een schone 
Noordzee en dito stranden, 
en Nederland Schoon komt 
met een promotieteam dat 
onder meer peukenasbak-
jes zal uitdelen. Tevens bie-
den ze de mogelijkheid om 
‘Supporter van Schoon’ te 
worden, een actieve manier 
om te laten zien dat je kiest 
voor een schone toekomst en 
een opgeruimd gevoel!
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   10 28       13 17

 13         15 25\13    

 5     21 7\30        

   26           21

   16       5\3      

   14     14\13        

   11 8\23           3

 22           5

   10           5

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

BreinbrekerBreinbreker
Breinbreker Breinbreker

 AEG   AHE   DK  
   -   =    
 -   -   -  
 AC   B   AA  
   -   =    
           
 AFA   GCC   FD  
   -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

Vrijwillige dierenverzorgers gezocht
Dierentehuis Kennemerland is altijd op zoek naar vrijwilligers 

die mee willen helpen met de verzorging van de honden, 
katten en konijnen. Door de nasleep van de zomer, waarin het 

altijd extreem druk is in het asiel, is er nog steeds erg veel werk 
te verzetten en is een handje extra heel erg welkom. 

Taken:
• helpen met het schoonmaken van de dierenverblijven (honden/katten/konijnen) 

• helpen bij het voeren van de dieren
• verzorgen van de honden (wandelen/borstelen etc)

• verzorgen van de katten (spelen/borstelen etc.)
• verzorgen van de konijnen (borstelen/aandacht)

Tijdsbeslag:
Minimaal 1 dagdeel per week (of in het weekeinde). 

• Dagdeel ochtend van 8.30-12.30
• Dagdeel middag van 12.30-17.00

Dus: heb je tijd over en wil je je inzetten voor de dieren 
meld je dan snel aan als vrijwilliger! 

Neem dan contact op via dierentehuis.kennemerland@dbhaarlem.nl 
of bel naar 023 - 57 13 888 (tussen 11.00-16.00)

De dieren wachten al op jou!!
Dierentehuis Kennemerland

Keesomstraat 5
2041 XA Zandvoort
Tel.: 023 - 57 13 888

www.dierentehuiskennemerland.nl
Geopend maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Bereiding:
Pel en snipper de ui. Pel de teentjes knof-
look. Maak de pepers schoon, verwijder de 
zaadjes en snij ze in ringen. Verhit de olie in 
een braadpan. Snij het vlees in blokjes. Bak 
het vlees in gedeelten in ongeveer 5 minu-
ten bruin. Schep het vlees uit de pan. Bak 
de ui in de olie ongeveer 5 minuten. Pers de 
knoflook erboven uit. Voeg het vlees weer 
toe. Voeg de tomaten, de pepers, het bier 
en de specerijen toe. Laat de chili 1½ tot 2 
uur stoven. Voeg het laatste kwartier de 
kidneybonen toe. Breng de chili op smaak 
met peper, zout en bruine suiker. Lekker 
met rijst en een frisse salade. 

 Benodigdheden: 
 1 ui,
 4  teentjes knoflook,
 3  groene pepers,
 2  eetlepels zonnebloemolie,
 800 g  magere runderlappen,
 800 g tomaten in blokjes,
 1 flesje  bier,
 1 eetlepel  chilipoeder,
 ½ eetlepel komijnpoeder,
 1 theelepel (gerookt) paprikapoeder,
 1 theelepel gedroogde oregano,
 1 blik  rode kidneybonen (400 g),
  peper, zout,
 2 theelepels bruine suiker.

   10 28         13 17

 13 7 6     15 25\13 4 9

 5 3 2 21 7\30 6 7 9 8

   26 7 1 4 9 5 21  

   16 4 9 3 5\3 2 1  

   14 9 5 14\13 4 3 6  

   11 8\23 2 5 1 8 7 3

 22 7 2 4 9   5 4 1

 10 4 6       5 3 2

Oplossing Kakuro

Kook eens anders…
in Het Wapen van Zandvoort!

Vrijdag 20 september zal het Wapen van Zandvoort 
onderstaand recept serveren. 

Reserveren kan via tel. 023-7431556 
of aan de bar in het café 
aan het Gasthuisplein. 

(advertentie)

Dierentehuis Kennemerland

 352 - 305 = 47
   -   -   -

 39 - 6 = 33
         
         
 313 - 299 = 14

Oplossing Breinbreker

€ 8,50
Chili met rundvlees

Hoofdgerecht voor 8 personen
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de 
gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde 
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via 
het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente 
Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Papier inzameldagen huis aan huis
Op 17 september wordt de papiercontainer geleegd in de 
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 19 septem-
ber in de dinsdag huisvuilwijk.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 16 september vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken 
die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van 
de Wmo-raad worden gehouden op de derde maandag van 
iedere maand.
Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij 
te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, 
kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Mr.Troelstrastraat 39, kappen boom achtererf, ingekomen 

02 september 2013, 2013-VV-110.
Bentveld:
• Westerduinweg 24, kappen van 26 bomen voor- en achter-

zijde woning, ingekomen 03 september 2013, 2013-VV-111

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Strandafgang De Favauge 14, plaatsen overkapping over 

koelcel, toiletten en verblijfsruimte 3, verzonden 04 sep-
tember 2013, 2013-VV-069.

• Strandafgang Paulus Loot 5A, plaatsen opslagcontainer, 
verzonden 04 september 2013, 2013-VV-102.

• Brugstraat 14, uitbreiden woning, verzonden 05 september 
2013, 2013-VV-104.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Bredeordestraat 170, plaatsen dakkapel, verzonden 04 sep-
tember 2013, 2013-VV-091.

Gemeentelijke publicatie week 37 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 36 en 
de verdere in week 36 door het college genomen besluiten 
zijn in week 37 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 september en 
woensdag 18 september 2013. Zij houdt op beide avonden een 
Informatiebijeenkomst. U kunt inspreken over de onderwerpen 
op de agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Gemeenteraad - Informatie dinsdag 17 september 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

COLLEGEZAKEN 
• Vragen aan / mededelingen uit het college
• Voortgangsbewaking
• Zomernotitie en voortgang beleidsagenda

RAADSZAKEN ca. 20.30 uur 
•  Begrotingswijziging Zorg en Inkomen
•  (Her)benoeming bestuursleden Stopoz
•  Initiatiefraadsvoorstel Uitstellen invoeren parkeerregime 

bewonersparkeren
•  Wijziging Algemene plaatselijke verordening voor horeca-

exploitatievergunning
•  Gedragscode voor bestuurders gemeente Zandvoort 2013

U mag op deze bijeenkomst ook niet-geagendeerde onder-
werpen aan de orde stellen. Hiervoor geldt dat zij minimaal 24 
uur voor aanvang van de Informatiebijeenkomst bij de griffie 
(griffie@zandvoort.nl) moeten worden aangemeld. Er worden 
in principe maximaal drie insprekers met niet-geagendeerde 
onderwerpen in één bijeenkomst toegelaten.

Gemeenteraad - Informatie woensdag 18 september 20.00 uur
Op de agenda staat het volgende onderwerp:

•  Visie op Verblijfsaccommodaties 

Debat en besluitvorming over de geagendeerde raadsvoorstel-
len vindt plaats op 24 september 2013. 

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree 
is aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog 
wijzigen. U vindt de meest recente agenda’s en alle informatie 
op de website van de gemeente; klik hiervoor op “Bestuur> 
Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

Ronde Tafelbijeenkomst 

Op woensdag 18 september is er geen Ronde Tafel bijeenkomst.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag tot en met 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de 

digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met 
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook 
gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
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Sterk ZHC wint overtuigend

SV Zandvoort 
verliest eerste competitiewedstrijd

Een duidelijk versterkt dameselftal van de Zandvoortsche 
Hockeyclub (ZHC) heeft de eerste wedstrijd van het nieuwe 
seizoen klinkend afgesloten. Op eigen veld werden de da-
mes van het Amsterdamse Athena 9 met een 4-1 nederlaag 
terug naar huis gestuurd.

De eerste competitiewedstrijd van het reguliere seizoen is 
voor SV Zandvoort niet goed verlopen. Een ongeïnspireerd 
elftal van trainer Pieter Keur kon vooral in de eerste helft 
geen potten breken. In de tweede helft ging het allemaal 
beter maar toen was het te laat, waardoor Castricum de 
eerste drie punten opstreek.

De Zandvoortse dames heb-
ben in vergelijking met vorig 
seizoen duidelijk meer tech-
nisch hockey ingegoten ge-
kregen van de nieuwe trainer 
Hans Eddington. En dat zijn 
aanpak nu al werkt was dui-
delijk. Ook de versterking op 
het middenveld met de nog 
jonge speelsters Rowanne 
Teeuwen en Isa Knotter, is 
zeker debet aan het goede 
spel dat Zandvoort zondag 

Zandvoort begon futloos en 
slap aan de wedstrijd. “We 
waren gewoon slecht en niet 
bij de les”, aldus assistent 
Sander Hittinger. Het eerste 
doelpunt van de gasthe-
ren kwam uit een vrije trap 
waarbij Zandvoort niet goed 
oplette en niet met de tegen-
stander meegingen waarna 
de bal achter de Zandvoortse 
goalie in het doel verdween. 
Ook het tweede doelpunt 
van Castricum werd nog 
voor de pauze gemaakt. Een 
minuut voor de pauze kreeg 
Zandvoort de mogelijkheid 

De softbalsters van ZSC heb-
ben afgelopen week twee 
uitwedstrijden gespeeld. 
Coach Willy Balk kon tegen 
Bloemendaal niet over een 
volledige selectie beschik-
ken, waardoor ze zelf, samen 
met haar assistent, de hand-
schoenen uit het vet moest 
halen om een bondsboete te 
voorkomen. “We waren goed 
aan elkaar gewaagd en het 
was een uitermate gezellige 
en sportieve wedstrijd”, ver-
telde Balk na afloop. Direct 
in de eerste inning wisten 

Het handbalteam van ZSC 
heeft nog geen nieuwe 
coach kunnen aantrek-
ken. Afgelopen zondag tij-
dens de uitwedstrijd tegen 
Zaanstreek heeft Ellis van 
Duijn, de moeder van een 
van de speelsters, op de 
bank plaatsgenomen maar 
dat is geen gewenste of 
beoogde situatie. Net als 
de vorige wedstrijd begon 

Zondag was het druk aan de 
Zuidlaan in Bentveld waar 
de bekende manege stal de 
Naaldenhof een open dag 
hield. In een interessante de-
monstratie liet men zien hoe 
er in de manegeles wordt 
omgegaan met paarden 
en veelal jonge ruiters. Een 
groots defilé van manege-

Op donderdag 19 septem-
ber start de Zandvoortse 
Reddingsbrigade (ZRB) met 
het verzorgen van zwem-
lessen. Al 40 jaar geven de 
vrijwillige instructeurs van 
ZRB zwemles in het zwem-
bad, de laatste jaren in dat 
van Center Parcs. Daarmee 
dragen ze bij aan de doel-
stelling van de ZRB, het voor-
komen van de verdrinkings-
dood. Ze leren kinderen niet 
alleen zwemmen. Ze leren 

liet zien. De beide teenagers 
bestreken het hele veld en 
waren een aanspeelpunt 
voor hun ploeggenoten. Toch 
was er een minpunt en wel 
de strafcorner; daar zal nog 
hard aan gewerkt moeten 
worden want van de acht 
strafcorners die ZHC in de 
eerste helft mocht nemen, 
gingen er zegge en schrijven 
‘nul’ in! Nathalie Huisman 
zei daarover na afloop: “We 

om iets terug te doen, maar 
de toegekende vrije schop 
werd zonder bezwaren aan 
de tegenstander gegeven.

Na de thee stond er gelukkig 
een heel ander SV Zandvoort 
op het veld. Al in de eerste 
minuut had Kevin v.d. Zeijs 
de 2-1 moeten maken, maar 
de jonge spits verzaakte om 
de bal achter de doelman 
te werken. Een counter van 
de gastheren duwde SV 
Zandvoort nog verder in de 
puree. “We gingen steeds 
meer druk zetten op hun 

hockey

voetbal

sport kort
softbal

handbal

paardensport

reddend zwemmen

moeten duidelijk werken 
aan de strafcorners om die 
erin krijgen.” Toch kwam 
Zandvoort op voorsprong 
en wie anders dan ‘goaltjes-
getter’ Julia Buchel zorgde 
ervoor dat Zandvoort op een 
dik verdiende voorsprong 
kwam. 

Na de spreekwoordelijke 
‘thee’ werd Athena opnieuw 
met de rug tegen de muur 
gezet. Sharon Kreuger zorg-
de voor een verdubbeling 
van de stand, 2-0. Echter een 
paar minuten daarna moest 
de Zandvoortse verdediging 
toch een tegendoelpunt toe-
laten waardoor er weer een 
wedstrijd ontstond. Maar 
hierna was er alleen nog 
maar een-richtings-verkeer 
naar het doel van Athena. 
Buchel tikte haar 2e van de 
dag binnen en aanvoerster 
Nathalie Huisman zorgde 
voor een fraaie 4-1 eindstand. 
Komende zondag speelt 
ZHC om 14.30 uur uit bij het 
Amstelveense Myra.

helft en hadden zelfs een 
penalty moeten krijgen, 
maar de scheidsrechter had 
zeker wat in zijn oog. Nigel 
Berg maakten nog wel de 
3-1 maar toen was het al 
te laat. Met de instelling 
van de eerste helft wordt 
het nog een lastig seizoen, 
maar met de instelling van 
de tweede helft kan het nog 
een leuk seizoen worden”, 
analyseerde Hittinger de 
wedstrijd. Komende zater-
dag speelt SV Zandvoort de 
eerste thuiswedstrijd tegen 
ZOB. Die wedstrijd begint 
om 14.30 uur. Overige uit-
slagen 2e klasse A: Broek op 
Langedijk – EVC: 0-3; EDO 
– Beursbengels: 2-4; NFC – 
HBOK: 1-2; Marken – AMVJ: 
3-1; AFC – Monnickendam: 
0-3 en ZOB – DVVA eindigde 
in 5-0. 

Sleeppush van Rowanna Teeuwen

de Zandvoortse dames vier 
punten te scoren. De vijfde 
inning bracht voor ZSC, met 
Marcel Draijer als stand-in 
coach, de overwinning. 

Een paar dagen daarvoor 
had ZSC nog diep moeten 
buigen voor het Haarlemse 
DSS. Maura Renardel de 
Lavalette kon gooien wat 
ze wilde, de Haarlemse da-
mes wisten haar steeds te 
raken waardoor zij helaas 
18 honkslagen om de oren 
kreeg. “Wij konden alleen 

ZSC goed aan de wedstrijd. 
Het is een bekende tegen-
stander en het zijn vaak 
spannende wedstrijden 
waarin beide teams aan el-
kaar gewaagd zijn. Na een 
14-9 achterstand in de rust 
wisten onze plaatsgenoten 
de stand toch tot 2 punten 
achterstand terug te bren-
gen. Maar net als vorige 
week was het Zandvoortse 

paarden en uitvoerige clinics 
met deskundig commen-
taar over het dressuur rijden 
volgden elkaar op. Uiteraard 
werd er ook weer over hoge 
en nog hogere hindernissen 
gesprongen. Ook het gratis 
ponyrijden voor de allerklein-
sten was een activiteit die bij-
na de hele middag volop in de 

kinderen en jongeren ook 
wat ze moeten doen als zij 
of iemand anders in gevaar 
komen. De jeugd zwemt 
vaak jaren achtereen bij de 
ZRB en behaalt in die tijd 
verschillende brevetten. De 
stap naar bewaking op het 
strand is dan snel gemaakt. 
“We zijn trots op alle in-
structeurs die al die jaren 
deze kinderen en jongeren 
zichzelf en anderen hebben 
leren redden”, zegt woord-

de eerste inning wat doen. 
Laura Koning, Renardel de 
Lavalette en Martina Balk 
kwamen vervolgens op het 
honk en werden binnen ge-
slagen door Marcella Balk en 
Wilma Valkestijn. Dat waren 
dan de 3 punten die wij wis-
ten te scoren. Het was niet 
anders”, aldus Willy Balk.

Woensdag 18 september 
speelt ZSC om 19.30 uur een 
thuiswedstrijd tegen de re-
serves van het Heemsteedse 
RCH-Pinguins.

spel veel te wisselvallig en 
uiteindelijk heeft ZSC met 
22-16 het hoofd moeten bui-
gen. Doelpunten ZSC: Lucia 
van der Drift: 7; Romena 
Daniëls: 4; Manon van Duijn 
en Laura Koning ieder 2 en 
Martina Balk wist een keer 
te scoren. Zondag 22 sep-
tember zijn de Zandvoortse 
dames te gast bij Nijenrodes 
in Breukelen. 

belangstelling stond en waar 
mogelijk toekomstige succes-
volle ruiters en amazones van 
zeer, zeer jonge leeftijd hun 
eerste kennismaking met 
zo een hoge en bewegelijke 
zitplaats maakten. Leuk en 
vermakelijk was ook het po-
nyvoetbal waar jong en oud 
zeer van konden genieten. 

voerster Marjon Huibers. 
De kosten van de opleiding 
bedragen € 50. Dit bedrag 
kan betaald worden aan het 
tafeltje bij de ingang van 
het zwembad. Het lidmaat-
schap van de ZRB bedraagt 
€ 13 per jaar en zal in januari 
automatisch worden afge-
schreven. Heeft u vragen 
over de zwembadopleidin-
gen, neemt u dan contact op 
met Ron van Soolingen via 
jeugdzaken@zrb.info.
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KLM Open officieel geopendHuisman en Braams 
op dreef tijdens Trophy Met een persconferentie en aansluitend een Beach Battle,  

is dinsdagmiddag het KLM Open 2013 officieel geopend. 
Burgemeester Niek Meijer had de eer om de pers, die  
in grote getale was opgekomen, in Club Nautique te  
verwelkomen.

Muziek was niet het enige dat telde tijdens de Trophy of the Dunes van het afgelopen 
weekend op het Zandvoortse circuit. Of de tussenstand in het Britse GT4 kampioenschap 
moest als muziek in de oren hebben geklonken voor het duo Ryan Ratcliffe en Rick Parfitt 
jr. Zij waren tot aan het afgelopen weekend de trotse lijstaanvoerders van het kampioen-
schap in deze Britse GT4 klasse op Circuit Park Zandvoort waar ook de Nederlandse rijders 
uit het HDI-Gerling Dutch GT Championship in actie kwamen.

Toernooidirecteur Daan 
Slooter stelde drie vader-
landse coryfeeën voor: 
Maarten Lafeber, de twee-
de Nederlander die het 
KLM Open na de Tweede 
Wereldoorlog gewonnen 
heeft, Robert-Jan Derksen 
en Joost Luiten. Samen met 
deze drie hebben nog der-
tien andere Nederlanders 
een plaats in het schema 
weten te bemachtigen. Toch 
zullen de chauvinisten in 
de Nederlandse golfwereld 
vooral graag een van deze 
drie een plaats op het po-
dium zien bemachtigen. 

Derksen is in de aanloop 
naar het Internationaal Open 
Golfkampioenschap van 
Nederland, zoals de officiële 
naam van het KLM Open is, 
niet bepaald gelukkig ge-

Afgelopen zaterdag vertelde 
de zoon van Status Quo-
gitarist Rick Parfitt hoe hij als 
autocoureur zijn wedstrijden 
reed: “Het liefst in de regen, 
omdat ik graag rijd met zo 
weinig mogelijk grip.” Het 
tweetal Ratcliffe en Parfitt 
had een ruime voorsprong 
op de rest van het GT4 veld, 
maar waar het met de rock-
band van Parfitt zo voor de 
wind gaat, zo vervelend ver-
liep het raceweekend van 
het tweetal. In de tweede 
race ging het duo niet eens 
van start.

Daar waar de gezichten van 
Ratcliffe en Parfitt minder 
vrolijk stonden, zo blij ston-
den die van Camaro-coureurs 
Duncan Huisman en Luc 
Braams. Huisman pakte bij de 
Pro-rijders de nationale titel 
in het HDI-Gerling Dutch GT 
Championship. In zowel de 
eerste als in de tweede race 
reed het tweetal voorop. In 
de eerste race werden ze 
gevolgd door het tweetal 
Pieter-Christiaan van Oranje 
en Ricardo van der Ende 
met de Ekris BMW en in de 
tweede race waren het Kelvin 

weest. “Ik had drie weken 
vrij genomen om mij op dit 
voor mij belangrijke toernooi 
voor te bereiden. Het werden 
er echter, door een ongelukki-
ge blessure, zeven. Ik sta dus 
te popelen om te kunnen be-
ginnen en dan maar hopen 
dat de blessure niet gaat 
opspelen”, zei hij. De beide 
andere spelers konden hem 
alleen maar gelijk geven. Ook 
zij staan te popelen om van-
daag, donderdag 12 septem-
ber, af te kunnen slaan.

Negende zandsculptuur
In opdracht van het KLM 
Open is in Zandvoort een 
negende zandsculptuur ge-
maakt. Op het strand voor 
Club Nautique hebben stu-
denten van de zandacade-
mie in een paar dagen tijd 
een ‘green’ van zand laten 

Snoeks en Marcel Nooren met 
de Corvette die de tweede 
plaats wisten op te strijken. 
Het duo Bertus Sanders en 
Frank Wilschut was, ook met 
een Chevrolet Camaro, in zo-
wel de eerste als in de tweede 
race als derde geëindigd.

Swift en Clio
In de Formido Swift Cup 
ging Certainty rijder David 
Verzijlbergen tijdens de RTL 
GP Masters er hard af, maar 
dankzij een nieuwe sponsor 
kan hij het seizoen afmaken 
en alsnog voor de titel gaan. 
In de eerste race werd hij 
tweede, in de tweede race 
derde. Jeffrey Rademaker 
pakte in beide races de winst 
en deed daarmee goede za-
ken voor het kampioenschap. 
Melvin de Groot was de grote 
winnaar in de Dutch Renault 
Clio Cup. De Groot won beide 
races en gaf onder meer klas-
sementsleider Marcel Dekker 
in de tweede race het nakij-
ken. Dekker volgde het spoor 
van De Groot in de eerste 
race, maar in de tweede race 
verslikte de koploper in het 
kampioenschap zich, door als 
zesde te eindigen.

golfautosport

Persconferentie met de drie Nederlandse toppers

De winnende Camaro van Duncan Huisman en Luc Braams in de GT4 race | Foto: Chris Schotanus
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K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Café Keur
Cense en van Lingen
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dansschool Rob Dolderman

De Meerpaal
Dierenkliniek Zandvoort
Dirck III Slijterijen
Dorsman Assurantiën
Exprom
Groenestein & Schouten 

Fin. diensten
Heintje Dekbed Outlet
La Bonbonnière 
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Meijer & Sarin Advocaten
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

Danny van Dongen 
Daarnaast  kwam het 
Burando Production Open in 
combinatie met de German 
Touren Wagen Cup in actie. 
Beide races werden gewon-
nen door Cees de Haan in 
de SEAT Léon Supercopa, 
waarmee hij goede zaken 
deed voor het kampioen-
schap en koploper Kevin 
van Eldik tot op drie pun-
ten wist te naderen. In de 
Supercar Challenge was de 
McLaren MP4-12c van het 
duo Jim en Glynn Geddie 
zeer succesvol. Het tweetal 
won beide races op zowel 
de zaterdag als de zondag. 
Jan Versluis deed met zijn 
Ferrari 458 GT2 goed mee 
en was in de kwalificatie de 
snelste, maar moest in bei-
de races toch zijn meerdere 
erkennen in het McLaren-
tweetal. Zandvoorter Danny 
van Dongen kwam met een 
Praga in actie bij de catego-
rie Super Challenge Sport 
en Superlights. In de eerste 
race kwam onze plaatsge-
noot als derde aan en in de 
tweede race miste hij net 
het podium door als vierde 
te eindigen.

Pluspunt Boomhut
Reco Autoschade 
Sea Optiek 
Stichting Classic Concerts
Tandartspraktijk Zandvoort
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf 

Van der Veld 
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf
Venavo
Versteege's IJzerhandel
Wapen van Zandvoort

ontstaan. Die is gebruikt 
om het KLM Open op een 
ludieke manier te openen. 
Zeven spelers, waaronder 
Lafeber, Luiten en Derksen, 
gingen de strijd met de ste-
vige wind aan en probeer-
den, met windkracht 7, om 
vanaf de boulevard het bal-
letje zo dicht mogelijk bij de 
hole te slaan. In een soort 
afvalrace bleven uiteindelijk 
drie spelers over waarvan 
de Belgische professional 
Nicolas Colsaerts uiteinde-
lijk zijn bal het dichts bij de 
pin kreeg.

Charity Challenge
Voorafgaande aan het offi-
ciële kampioenschap is afge-
lopen zaterdag de KLM Open 
Charity Challenge gespeeld. 
Een groot aantal BN’ers was 
gekomen om te spelen voor 
het goede doel. Dit jaar is dat 
de stichting DON, Diabetes 
Onderzoek Nederland. Veel 
bekende artiesten, sportlie-
den, politici en captains of 
industry gaven acte de pré-
sence  en sloegen €50.000 
bij elkaar. Allen gaven overi-
gens aan dat de baan in een 
topconditie verkeerd, mede 
door het bezielende werk 
van hoofd greenkeeper Dick 
Vastenhouw en zijn grote 
groep, vooral Zandvoortse 
medewerkers. Zowel de 
Kennemer Golf & Country 
Club, Zandvoort als de orga-
nisatie zijn er klaar voor.
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Vorige week heeft raadslid Wilfred Tates (VVD) de 
knuppel in het hoederhok gegooid. Hij heeft geen goed 
woord over voor de handelswijze van coalitiegenoot 
CDA tijdens de stemming in de vorige gemeenteraad-
Besluitvorming over het uitrollen van het Parkeerbe-
leid. Hij vindt dat dit gedrag Zandvoort onbestuurbaar 
maakt. Volgens hem is het CDA als een blad aan de 
boom omgedraaid.

In april werd met meerder
heid gekozen om het be
leid van parkeerwethouder 
Andor Sandbergen, in een 
aantal wijken, uit te rollen. 
“Het CDA was het daarmee 
eens en steunde de eigen 
wethouder. In augustus 
echter werd er, door beide 
raadsleden, opeens tegen 
gestemd. Dat is een draai 

van 180 graden. Als we zo 
een coalitieovereenkomst 
moeten uitvoeren, komt er 
niets meer terecht van het 
besturen van de gemeente”, 
zegt Tates, die hierover een 
open brief aan alle raadsle
den heeft gestuurd. 

Tates gooit de knuppel 
in het hoenderhok

Wilfred Tates (Archieffoto)

Per 1 oktober wijzigt de regeling 
m.b.t. het ophalen van grof huisvuil. 

Kijk op 
www.zandvoort.nl/Inwoner/Afval_Milieu

Gemeente Zandvoort

Modder gooien
is begonnen

‘Dat wordt nog 
een lange weg tot 

de verkiezingen 
in maart 2014’

De Mannetjes

vervolg op pagina 5

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

De Open Monumentendag, die niet alleen landelijk 
maar ook in Zandvoort plaats vond, was weer een groot 
succes. Er waren afgelopen zaterdag veel enthousiaste 
bezoekers die de weersomstandigheden trotseerden 
om de tentoonstelling te bezichtigen van Stichting Be-
houd Zandvoort Cultureel Erfgoed (BZCE). En zondag 
was landgoed Groot Bentveld open voor publiek.

Foto en tekst Nel Kerkman

Op zaterdag 14 september 
werd het thema van 2013, 
Macht & Pracht, door BZCE 

Ook in Zandvoort veel Macht & Pracht
tijdens de Open Monumentendag

Landgoed Groot Bentveld Foto: Freek Veldwisch

met een kleine expositie ge
toond in het Jeugdhuis achter 
de Protestantse kerk. Zo wa
ren de grootgrondbezitters 
vanaf 1300, 1799 en 1900 uit
gelicht. Via de stamboom kon 
men perfect de machtige he
ren volgen. Een uitleg van de 
ambtsketen met de namen 
en foto’s van de Zandvoortse 
burgemeesters en schou
ten waren te zien en ook de 
Koninklijke bezoeken aan 
Zandvoort in woord en beeld 
waren niet vergeten. Mieke 
Hollander toonde de prach
tige kledij en de lange kap van 
de redersvrouwen met hun 
gouden kapversiersels en sie
raden en op de paspop hing 
de eenvoudige dracht van de 
vissersvrouw. Een modelbom
schuit en de redersemblemen 

hoorden ook bij de pracht van 
het Zandvoorts verleden.
 
In een tweetal lezingen 
vertelde Leendert de Jong, 
van de Nederlandse Ge ne
alogische Vereniging afde
ling Kennemerland, over 
het rampjaar 1849 waarin 
het staafdiagram duidelijk 
de toename toonde van de 
maandelijkse sterftecijfers. 
Deze hoge toename werd 
veroorzaakt door de cholera
epidemie waar de slechte hy
giëne in en rond de schamele 
Zandvoortse huisjes debet 
aan was. Juist in deze bevol
kingsgroep was geen ‘macht 
en pracht’ maar juist de on
macht om hun dierbaren te 
redden. Pas in 1907 werd de 
hygiëne verbeterd, met name 
door het aanleggen van een 
drinkwaterleidingnet. Tijdens 
deze open dag kon men de 
Protestantse kerk bewonde
ren en kreeg men uitleg over 
de kerkelijke geschiedenis.

Groot Bentveld
Op zondag 15 september 
opende Landgoed Groot 
Bentveld eenmalig zijn deur. 
Ook daar was de belang
stelling zeer groot om een 
kijkje te kunnen nemen in 
de prachtige privévertrekken 

van de huidige eigenaars, 
die er sinds 1977 wonen. Een 
aantal kamers in het hoofd
huis en de noordvleugel was 
voor de bezoekers zichtbaar 
vanuit de gang, met onder 
meer de negentiendeeeuw
se zitkamer en een vroeg 
twintigsteeeuwse eetkamer 
in Amsterdamse Schoolstijl. 
Machtige monumentale kas
tanjebomen omringen het 
landgoed. 

In de afgelopen 15 jaar is de 
hofstede Groot Bentveld in
grijpend gerestaureerd. In 
het duingebied liggen voor 
35 MWh aan zonnepanelen, 
waar bijna de helft van de op
brengst wordt geleverd aan 
het openbare elektriciteits
net. Daarnaast verwarmt een 
50 kW houtkachel het huis. 
In de noordoost hoek is in 
dit verband zwarte els in ka
phagen voor hakhoutstoven 
geplant, als aanvulling van de 
oude esdoorns. Deze bomen 
worden elke tien jaar gekapt. 

Volgend jaar is het de 28e lan
delijke Open Monu men ten
dag met een nieuwe thema. 
Stichting BZCE is zich nu al 
het oriënteren om ook in 2014 
de geschiedenis van Zand
voort te laten (her)beleven.
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waterstanden

Laatste kaarten!Culture at the Beach bij Club NautiqueBel voor reserveringen023 - 57 157 07 

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Tot en met 6 oktober  
kunt U nog komen genieten  
voor lunch en diner

Drie gangen 
keuzemenu: 
€ 24,50 p.p.

Voor reserveringen: 0235713200
www.beachclubtien.nl

Duo van dungesneden cajunkipfilet met
 een mayonaise van bieslook en knoflook & huis

gerookte carpaccio met truffelolie en tête de moine
of

Hollandse garnalen cocktail
❖

Kabeljauwfilet met mosterdsaus
of

Lamshaasjes met een warme knoflooksaus
❖

Verrassing van de Chef

Hoge pieken, diepe dalen, 
met telkens nieuwe moed.
Eigenzinnig krachtig.
‘t Is op. Zo is het goed.

Hans Wilkes
 8 6 augustus 1937 † 13 september 2013
 Zandvoort Haarlem

Vader, grootvader en schoonvader van:

Nadine Wilkes en Jeroen van ‘t Wout
Stephan, Michelle

Barbara Wilkes en Boris Hilberdink
Boaz, Yoran, Fynne

Elise Wilkes en Jan-Henk van den Brink
Nikita

Ex-echtgenoot van:
Marijke Habermehl
Lotte de Mes

We nemen afscheid van Hans op vrijdag 20 september 2013  
bij Crematorium Westerveld, Duin en Kruid bergerweg 2-6  
in Driehuis, aanvang 15:10 uur.

Aansluitend is er op vrijdag 20 september tussen 17:00 en 
19:00 uur een samenkomst in café Het Wapen van Zandvoort 
aan het Gasthuisplein 10 in Zandvoort, alwaar we goeie 
ouwe tijden doen herleven en eten en drinken op het leven 
van Hans.

Adres voor bloemen: Woonzorgcentrum A.G. Bodaan, 
receptie, Bramenlaan 2-204, 2116 TR Bentveld.
Adres voor kaarten: Fahrenheitstraat 21, 2041 CG Zandvoort.

Gemeente Zandvoort

Ondernemer van het jaar 2013 
Nomineer de ondernemer die 

volgens u in 2013 het meest voldoet aan 
het thema van dit jaar: SAMEN! 
Stuur een mail met de naam van het bedrijf, 

voorzien van een toelichting, naar 
ovhj@zandvoortsecourant.nl

 (Nomineren kan tot uiterlijk 30 september a.s.)

‘Burl-wandelingen’ 
September en oktober zijn ‘Wild’ en staan volledig in het te-
ken van de natuur. Wild water, wild eten, maar bovenal wild 
spotten! Want in de Amsterdamse Waterleidingduinen is de 
strijd losgebarsten.

In september en oktober is 
de bronsttijd in volle gang. 
Deze paartijd voor herten 
gaat gepaard met heftig 
burlende bokken die onder
ling de strijd aan gaan om 
de harten van de reeën voor 
zich te winnen. Om iedereen 
de gelegenheid te geven dit 
prachtige natuurfenomeen 
te kunnen aanschouwen 
worden er, naast de stan
daard bunkerwandelingen 
op de donderdagochtend, in 
de maanden september en 
oktober ook speciale burl
wandelingen georganiseerd 
door VVV Zandvoort.

Burl-wandeling
Tijdens deze wandeling 
door de Amsterdamse 

Waterleidingduinen, neemt 
onze gids u mee naar de bes
te plekken om burlende en 
strijdende herten te zien. Een 
fantastisch schouwspel dat 
u zeker niet mag missen. De 
wandelingen vinden plaats 
op zaterdag 28 september en 
zaterdag 12 oktober en star
ten om 16.00 uur. Wanneer u 
niet in de gelegenheid bent 
met deze wandelingen mee 
te lopen, dan kunt u ook ie
dere donderdagochtend 
aansluiten met de bunker
wandeling door het gebied.

Geïnteresseerden kopen 
vooraf hun voucher bij VVV 
Zandvoort. Kijk op www.
vvvzandvoort.nl voor details 
over de wandeling.

Herten in gevecht | Foto: VVV Zandvoort

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-
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… ben ik een hoedenfreak. 
Helaas heb ik maar één 
mooie hoed die ik ooit kocht 
voor het huwelijk van mijn 
oudste dochter. De zwarte 
creatie ligt verstopt op een 
kastplank. Zonde. Maar ik zie 
me niet op straat lopen met 
een sjieke hoed. Trouwens 
in het kader van de herfst
stormen houd je zo’n geval 
niet op je hoofd. Daarom 
zit ik altijd te smullen met 
Prinsjesdag. De dames dra
gen de meest vreemde crea
ties. De ene hoed is nog gek
ker dan de ander. Koningin 
Máxima stal dit jaar de show. 
Ze zag er aller charmantst uit 
met haar goudkleurige hoed. 
Daarbij stak Koning Willem 
Alexander een beetje po
vertjes af in zijn pak. Tja, we 
moeten bezuinigen. 

Eigenlijk zou het in het 
Zandvoortse raad ook een 
traditie moeten worden. 
Bijvoorbeeld bij de najaarsno
ta. Ik zie het al helemaal voor 
me. Ik denk dat de hoed van 
Ellen Verheij er zeer lieftallig 
uit zou zien met veel roze. 
Die van Astrid van der Veld 
zal mogelijk een soort wa
genwiel zijn met een enorme 
hoedenpen om de kleinste 
details door te kunnen prik
ken. Daar en tegen is de hoed 
van Uschi Rietkerk zeer be
scheiden, met aan de zijkant 
een rode tulp. Buitengewoon 
lid Liselot de Jong kiest voor 
haar hoed een kunstzinnig 
palet. En dan hebben we 
nog de hoed van wethouder 
Belinda Göranson. Dat wordt 
een monumentale hoed ver
sierd met veel schelpen. Meer 
dames zijn er niet in de poli
tieke arena. De heren schat ik 
als hoedendragers niet hoog 
in. Een enkeling draagt soms 
een hoed maar een pet heeft 
denk ik meer de voorkeur. 

Want het gezegde luidt: ‘Met 
de hoed in de hand komt 
men door het ganse 
land. Maar met je pet 
op je test kom je er ook 
best!’ Dat is trouwens 
voor iedereen bedoeld. N

el
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Volgens mij…

20	 Hazes	meezingfestival	-	Laurel & Hardy, aanvang 20.30 uur

20	 Keep	it	Clean	Day	-	Recyclemarkt op het Raadhuisplein, 
 11.00-16.00 uur

20	 Kunst	van	(zwerf)	afval	-	Onthulling op Raadhuisplein, 
 14.00 uur  

21	 Nationale	Burendag		-	Repaircafé bij OOK Zandvoort, 
 13.00-16.00 uur

26	 Ladies	Night	-	Center Parcs, aanvang 20.00 uur

27-29	DTM	-	Circuit Park Zandvoort

28	 Spinning	at	the	Beach	-	Strandpaviljoen Thalassa (18), 
 aanvang 11.00 uur 

28	 Oktoberfest	-	Live muziek in centrum, aanvang 19.00 uur

28	 Stads-	en	Dorpsomroepers	-	Centrum, 12.00-16.30 uur 

28	 Babbelwagen	-	Openluchtvoorstelling Kerkplein, 
 aanvang 20.00 uur

29	 Shantykoren	en	zeeliederenfestival	-	Centrum, 1
 0.30-17.30 uur

29	 Rommelmarkt	- Theater De Krocht, 10.00-16.00 uur

^ SEPTEMBER	_ SEPTEMBER a	

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
19 september t/m 25 september

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 (3D / NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur

DE VAMPIER ZUSJES
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

SMOORVERLIEFD
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI om 19.00 uur

SMOORVERLIEFD
DO, VRIJ, ZA, ZO, MA, DI, om 21.30 uur

FILMCLUB: LA RELIGIEUSE
Met Isabelle Huppert & Pauline Etienne
WO om 19.30 uur

VERWACHT: SPIJT  -->  VANAF 26 SEPT

THE HEAT /  WE’RE THE MILLERS

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Geslaagde informatiebijeenkomsten
van De Seniorenvereniging Zandvoort

Bewoners Leefbare Kust willen meepraten

De door de Seniorenvereniging Zandvoort (DSVZ) en nota-
rissen Van der Valk en Swart georganiseerde voorlichtings-
bijeenkomsten die vorige week donderdag in de recrea-
tiezaal van het Huis in de Kostverloren werden gehouden, 
zijn een succes gebleken. Voorzitter Fred Kroonsberg ver-
welkomde iedereen en Nico Assendelft, belangenbeharti-
ger van DSVZ introduceerde notaris Marten Swart bij de 
aanwezigen.

De vereniging Bewoners Leefbare Kust (BLK) heeft in een 
brief gericht aan het college haar misnoegen geuit over 
het niet consulteren van de vereniging over de nieuwe 
ontwikkelingen in Zandvoort met betrekking tot de Vi-
sie op verblijfaccommodatie Zandvoort en dan met name 
gericht op de ontwikkelingen in de kuststrook. Voorzitter 
Albert Korper zegt overvallen te zijn door deze visie, het 
raadsvoorstel en het concept raadsbesluit dat afgelopen 
woensdag op de agenda van gemeenteraad-Informatie 
stond.

In de ochtendsessie, alleen 
voor de leden van DSVZ, was 
het meteen druk en bezochten 
bijna 50 ouderen de zeer infor

“Wat ons zeer verrast heeft 
is dat zowel het college als 
de betrokken ambtenaren 
hebben nagelaten het BLK 
over deze voorliggende visie 
te informeren of te consulte
ren. Zeker omdat deze visie 
verregaande consequenties 
met betrekking tot voorge
nomen ontwikkelingen op 
het strand en de kuststrook 
heeft”, schrijft de preses.

In de ‘Visie op Verblijfs ac com
modaties Zandvoort’ wil het 
college komen tot 24 semi
permanente strandbunga
lows op het strand tussen 

matieve bijeenkomst. Ook de 
bijeenkomst in de avonduren 
voor alle Zandvoortse niet
leden werd goed bezocht. 

Havanna aan Zee en Adam en 
Eva, en het aanleggen van een 
aantal camperplaatsen op 
parkeerterrein De Zuid. “Het 
BLK heeft ernstige bezwaren 
tegen de komst van de 24 se
mipermanente strandbunga
lows en heeft bedenkingen 
bij de camperplaatsen. Maar 
bovenal verzetten wij ons te
gen de wijze waarop het BLK 
niet geïnformeerd of gecon
sulteerd is over deze plannen 
en dus niet de mogelijkheid 
heeft gekregen haar visie 
op deze plannen te kunnen 
geven”, gaat Korper verder. 
Verder haalt hij een aantal 

Gastspreker Marten Swart 
nam puntsgewijs en op een 
gemakkelijk te volgen wijze 
de te bespreken onderwerpen 
door en nodigde zijn publiek 
direct uit tot vragen stellen. 
Schenkingen aan de kinde
ren, wat te doen met de over
waarde van een huis of hoe is 
het erfrecht en de erfbelasting 
geregeld en de consequenties 
van eigen vermogen op de ei
gen bijdrage AWBZ bij opname 
in een verzorgingshuis, waren 
onderwerpen die de bezoekers 
zeer interesseerden. Een uiter
mate nuttige mogelijkheid 
om ook met gelijkgestemden 
van gedachten te wisselen 
en tevens een betrouwbaar 
advies in te winnen. Een in
teressante en actieve bena
dering van de Zandvoortse 
Seniorenvereniging voor al 
haar leden en wellicht nieuwe 
leden.

punten aan uit een rapport 
van de Grondmij van 17 juli 
jongstleden, waaruit zou 
moeten blijken dat de visie 
van het college “incompleet, 
niet doordacht en opportu
nistisch” is.

“Wij hadden het college kun
nen en willen helpen met 
het tot stand komen van een 
gezonde en doorwrochte 
beleidsvisie ten aanzien van 
de ontwikkeling van kwali
tatief beter en langer ver
blijfstoerisme in Zandvoort. 
Blijkbaar vindt het college 
dit overleg met het BLK niet 
gewenst. Men kan zich afvra
gen waarom niet”, zegt hij in 
de brief. Hij vindt dat de BLK 
het college had kunnen hel
pen met het tot stand komen 
van een gezonde beleidsvisie 
ten aanzien van de ontwikke
ling van kwalitatief beter en 
langer verblijfstoerisme in 
Zandvoort. Daar sluit hij de 
positionering van Zandvoort 
in de markt bij in. “Wij bieden 
dit nog steeds aan”, sluit hij af.

Notaris Swart geeft antwoord op vragen uit de zaal
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Tel. 023 - 57 175 80

Tot het einde van het seizoen: 
 Daghap:

Gamba's a la  met Salade en friet
 !! € 7,50 !!

Nu ook mosselpannetje à € 11,=

burgerlijke stand
9 september - 15 september 2013
Geboren:
Kaya Lina, dochter van: Jiang, Liaming en: Bos, Nadine 

Gehuwd;
van Zeeland, Eduard Wahied Ali en: van der Valk, Wendy

Overleden:
Hagenaars, geb. Helderman, Bernardina Gerarda Cornelia, 
geb. 1928
Gorter, Dirk, geb. 1927
van Amerongen, geb. Standen, Dora Esperanza, geb. 1926
Kapteijn, geb. Soet, Neeltje Elemerse Elizabeth, geb. 1960
Hieselaar, Andries, geb. 1939

Protestantse gem. Zandvoort
10.30 uur Dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha 
10.30 uur pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastoor mevr. M. Holt

Evangelische Gemeente - www.gebedzandvoort.nl
Huis van Gebed Zandvoort
10.00 uur Echtpaar Souisavan Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken  Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023  57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06  434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06  144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023  57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06  113 91 478 • www.zvoverspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Beeldhouwen en Boetseren 
Marlene Sjerps stimuleert u om naar eigen inzicht en beleving 
aan de slag te gaan. De cursus is bestemd voor zowel beginners 
als gevorderden en houdt rekening met de eigen vaardigheden. 
Maandag of Donderdag 19:30 – 22:00 
23/26 sept t/m 16/19 december

Hatha Yoga 
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest.  
Er wordt gewerkt met eeuwenoude bewegingsvormen en 
ademtechnieken. Dit brengt nieuwe energie en innerlijke kracht. 
Men leert rustiger en evenwichtiger te worden.  
Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning.
Woensdag 11:00 – 12:00 4 september t/m 18 december

Open Atelier
Mona Meier Adegeest laat u uw mogelijkheden van tekenen en 
schilderen zien.
Dinsdag 9:30 – 12:00 24 september t/m 17 december

iPad, optimaal gebruiken, 
U heeft een Apple iPad 2 of 3 nodig om te cursus te volgen.  
In de cursus is veel aandacht voor persoonlijke vragen. 
Donderdag 12:30 – 14:30 uur 3 oktober t/m 14 november

Fotobewerking Gimp 
Een foto bewerkingsprogramma voor gevorderden.
Donderdag 19:30 - 21:30 uur 31 oktober t/m 12 december

Nana’s maken
Nana's zijn dikke vrouwenbeeldjes, die vervaardigd worden 
van papier-maché. De weelderige, in felle kleuren beschilderde 
vrouwfiguren geven als vrolijke oermoeders uitdrukking aan het 
idee van de vrouw als bron van alles. 
Woensdag 19:30-22:00 uur   2 oktober t/m 16 oktober 
of Woensdag 9:30 – 12:00 uur  13 november t/m 27 november

Workshop Encoustic Art 
Een techniek waarmee je mooie kleurrijke schilderijen maakt 
met bijenwas en een strijkijzer. Tekentalent is niet nodig voor 
een schitterend resultaat.
Woensdag 19:00 21:30 uur 25 september
Of Woensdag 10:00 – 12:00 uur 16 oktober

Tassen maken met tractor binnenband 
Een iPad tas of andere tas op maat, maak je van tractor-binnen-
band, afgewerkt met autobandgordel. Alles is mogelijk. 
Dinsdag 19:30 – 22:00 uur 29 oktober t/m 12 november 

JazzDance 55+
Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk. 
Een pittige work-out. Wij werken aan lichaamshouding, buik-
spieren en doen grondoefeningen en een jazzdans combinatie.
Donderdag 14:30 – 15:30 26 september t/m 19 december

Spaans a la Carte 
Beginnerscursus voor mensen zonder voorkennis van de 
Spaanse taal.
Woensdag 19:00 - 20:30 25 september t/m 18 december

Spaans Beginners II 
Voor mensen met enige voorkennis van de Spaanse taal of die 
de beginnerscursus I hebben gevolgd. 
Woensdag 20:30 -  22:00 25 september t/m 18 december

Frans 
Een intensieve cursus voor mensen die al basiskennis van 
de Franse taal hebben. Er wordt gepraat over actuele 
onderwerpen in de Franse media. 
Gevorderden:  Vrijdag 10:00 - 12:00  4 oktober t/m 13 december
Beginners:  Vrijdag 13:00 - 15:00 4 oktober t/m 13 december

Nederlands 
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:00 – 12:00 26 september t/m 19 december
€ 55,- voor 12 lessen van 2 uur. 

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

Specialist voor al uw bloemwerken.

Laat u eens verrassen door onze
enorme keuze in bloemen en planten.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

VERSTEEGE’S IJZERHANDEL

Bedankt Zandvoortse adel
voor de ondersteuning
tijdens onze vakantie!!!

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023 - 571 25 54

Woensdag 2 oktober 2013 vanaf 17.00 uur
Vischloopersmenu:

De beroemde sliptongen actie 
+ friet en sla 

Reserveren niet mogelijk
Tot ziens in XL

Kerkplein 8  |  Tel. 5712252  |  info@grandcafexl.nl

Grand Cafe   X L

€ ???

The Fureys – Davey Arthur

Maandagavond 4 november
in Theater De Krocht

Kaarten vanaf heden verkrijgbaar 
via www.thefureys.nl

of Theater De Krocht: 06-54677947

Top muziek uiT ierland!
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

en vrijdag 8 november van 
09.30 tot 13.30 uur. Verder 
bedanken de vrijwilligers 
van Speelgoedvijver de vele 
Zandvoorters voor het inleve
ren van speelgoed.

Week van de Dementie
Van 20 tot 29 september is 
overal in het land aandacht 
voor de ziekte dementie. 
Tijdens de campagneweek 
DementieEnDan organiseert 
Draagnet een aantal extra 
spreekuren, waar u al uw vra
gen over dementie, geheu
genverlies en mogelijkheden 
kunt stellen. Ook als u niet di
rect met dementie te maken 
heeft, bent u van harte wel
kom. Dinsdag 24 september 
van 10.30 tot 12.00 uur hou
den de casemanagers van 
Draagnet een extra spreek
uur in Huis artsencentrum 
Zand voort, Beatrix plantsoen 
1B. Ook op woensdag 25 sep
tember staat een spreekuur 
gepland van, 10.30 tot 12.00 
uur in Steunpunt OOK Zand
voort, Flemingstraat 55. 

Onbewoonbaar

De medewerkers van Ver
steege’s IJzerhandel, beter 
bekent als ‘De Lip’, kwamen 
uitgerust van hun vakantie 
terug. Toen eigenaar Peter 
Versteege bij zijn zaak aan
kwam, merkte hij dat er iets 
mis was. Zijn pand was zowel 
aan de voorkant als binnen 
met ijzeren palen gestut. Een 
groot aanplak aan het raam 
met de tekst ‘Zo sta je niet 
voor schut want de boven
verdieping is gestut’ maakte 
duidelijk dat het er niet hele
maal goed uitzag. Later bleek 
het allemaal mee te vallen 
en dat zijn vriendenkring, ‘de 
Zandvoortse Adel’, deze stunt 
bedacht had.

Op drie wielen naar huis
Een 51jarige automobilist 
uit onze woonplaats, heeft 
in de nacht van zondag op 
maandag door een uitwijk
manoeuvre meerdere ge
parkeerde auto’s geramd 
en zijn eigen auto zwaar 
beschadigd. De bestuurder 
moest uitwijken voor een 
tegemoetkomende auto die 
plotseling deels op zijn rij
baan opdoemde, waardoor 
hij een aantal geparkeerde 
auto’s ramde. Hierdoor brak 
zijn rechter voorwiel af. De 
bestuurder is met een lichte 
hoofdwond en op drie wielen 
naar huis gereden en werd 
niet veel later thuis aange
houden en meegenomen 
naar het bureau. De politie 
vermoedde dat er alcohol in 
het spel was, maar dat bleek 
niet het geval.

EHBO-opleiding 
Wilt u leren hoe verbandjes 
aanleggen, pleisters te plak
ken, en weten wat te doen 
bij een bloedneus? Maar ook 
leren reanimeren en beade
men? Geef u zich dan nu op 
voor een cursus EHBO bij 
het Rode Kruis. Hier leert u 
van gediplomeerde instruc
teurs hoe u moet handelen in 
noodsituaties. Ook wordt er 
aandacht besteed aan kinde
ren EHBO en leert u de AED te 
bedienen. Deze AED wordt in
gezet tijdens een reanimatie. 
De nieuwe cursus start op 28 
oktober bij het Rode Kruis, af
deling Zandvoort. De cursus 
wordt gegeven op de maan
dagavond van 20.00 tot 
22.00 uur. De opleiding duurt 
12 weken en de kosten daar
aan verbonden zijn € 200. Dit 
is inclusief lesmateriaal en 
examenkosten. De minimale 
leeftijd is 15 jaar. Voor meer 
informatie en opgeven kunt 
u bellen met Martine Joustra, 
0235730297 of mailen met 
mejoustra@hotmail.com. 

Collecte 
Dierenbescherming 
In de week van 30 septem

ber tot 5 oktober houdt de 
Dierenbescherming een 
huisaanhuiscollecte. De 
Dierenbescherming is vol
ledig afhankelijk van de con
tributies en giften van het 
publiek. De collecte stelt de 
Dierenbescherming in staat 
het hele jaar door haar werk 
uit te voeren. Dit werk bestaat 
uit het optreden tegen mis
handeling en verwaarlozing 
van dieren, het geven van voor
lichting en het lobbyen voor 
een betere wet en regelge
ving voor dieren. En natuurlijk 
de dierenambulance! Evenzo 
is er veel geld nodig voor de 
opvang van talloze zwerf 
en afstandsdieren in het 
Dierentehuis Kennemerland 
in Zandvoort. Dieren komen 
vaak verwaarloosd binnen en 
hebben de nodige verzorging 
en medicatie nodig om weer 
op te knappen, zodat ze in een 
nieuw gezin herplaatst kun
nen worden.

Nieuwe data uitgifte 

Speelgoedvijver de Lachende 
Kikker heeft weer 2 uitgiftes 
van gratis speelgoed in een 
door Stichting Pluspunt be
schikbaar gestelde ruimte. Het 
speelgoed wordt gratis aange
boden en is bedoeld voor elk 
kind waarvan de ouder/ver
zorger een kleine beurs heeft 
of die het op dit moment iets 
minder heeft. Er is speelgoed 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar, 
denk aan baby speelgoed, 
jongens/meisjes speelgoed, 
buitenspeelgoed, spelletjes, 
puzzels, DVD’s, etc. Ook is het 
mogelijk dat Speelgoedvijver 
de Lachende Kikker mensen 
helpt met kinderkleding, kin
dermeubilair en fietsen. Kom 
gerust kijken. De uitgiftedata 
zijn vrijdag 27 september 

Gert Jan Bluijs (archieffoto)

Volgens Tates was er voor de vorige verkiezingen een vol-
waardig plan dat voldeed aan de opdracht van de raad 
zelf maar is het om opportunistische redenen door een 
aantal nu nog zittende raadsleden aan de kant geschoven. 
Hij noemt daarbij de namen van partijgenoten Belinda 
Göransson en Jerry Kramer, van Gijs de Roode en Gert Jan 
Bluijs van het CDA en Dick Suttorp van OPZ. 

“Men was van mening dat 
de raad het zelf beter kon 
doen. Nu, 4 jaar later en na 
veel geschutter, heeft de 
raad in april een besluit ge
nomen. Daar kun je het niet 
mee eens zijn of niet, maar 
het is een meerderheidsbe
sluit geweest en daar heb je 
je in een democratie bij neer 
te leggen”, aldus Tates die 
zelf tegen het plan stemde.

Dat raadsleden, die mede
initiatiefnemers waren om 
in 2009 een goed plan om 
zeep te helpen en in 2013 
een volgens Tates slecht 
parkeerplan ondersteu
nen, stuit hem tegen de 
borst: “Als deze raadsleden 
dan in augustus plotse
ling tegenstemmen, is dat 
in mijn ogen onvergefelijk. 
Dit neem ik het CDA en 

met name Gijs de Roode en 
Gert Jan Bluijs hoogst kwa
lijk. Voor zover de politiek in 
Zandvoort nog tekenen van 
leven vertoont is dit dode
lijk. Ik heb er geen enkele be
hoefte aan om nog langer 
met het CDA in één coalitie 
te zitten. De heren zijn in 
mijn ogen politiek volstrekt 
onbetrouwbaar”, foetert hij.

Reactie CDA
Op verzoek reageerde Gert 
Jan Bluijs op de uitspraken 
van Tates: “Met verbazing 
en het nodige politieke 
gevoel hebben wij kennis 
genomen van de brief van 
de heer Tates, de grote man 
achter de in 2010 gevormde 
coalitie van VVD, PvdA, CDA 
en gedoogpartij SZ. Het 
verbaast ons, dat hij ons als 
coalitiepartner politiek on

ZANDVOORT SCHOON!? telt af………..

Gemeente Zandvoort

betrouwbaar bestempelt. 
Wat wij niet te verklaren 
vinden is dat de heer Tates 
tegen de uitvoering van het 
Parkeerplan 2010 is, terwijl 
hij zelf de regisseur van het 
coalitieakkoord was. En dan 
het CDA onbetrouwbaar
heid verwijten? Dit kan echt 
niet.” 

Beoogde effecten van het 
coalitieakkoord en raads
programma zijn onder an
dere de burgers betrekken 
bij de totstandkoming en 
uitvoering van de projecten 
met voldoende participatie 
en inspraak. Bluijs vraagt 
zich af of Tates nu afstand 
neemt van zijn eigen coali
tieakkoord. “Wij staan nog 
steeds in grote lijnen achter 
het Parkeerplan 2010 wat is 
ingevoerd, maar willen wel 
verder gaan met invoeren 
van het parkeersysteem in 
een aantal wijken. Dat bete
kent dat er meer participa
tie en inspraak moet komen 
waardoor er draagvlak bij 
de bewoners zal ontstaan”, 
verklaart Bluijs het nieuwe 
CDAstandpunt.

Bluijs sluit af met: “Het CDA 
vindt de wijze van aanpak 
door de heer Tates onder 
de maat en respectloos en 
het doet zeer zeker geen 
recht aan onze democratie. 
Discussies dienen in de ge
meenteraad plaats te vin
den en niet via open brieven. 
Het CDA wenst helderheid 
van de coalitiepartners over 
hun standpunt ten aanzien 
van het gestelde door heer 
Tates.” Wordt wellicht ver
volgd.

Vanaf 1 oktober wordt het grof huishoudelijk afval niet meer auto
matisch huis aan huis opgehaald. U moet vooraf een afspraak maken. 
Tegelijkertijd kunt u grof huishoudelijk afval zonder verdere kos
ten gedurende 6 dagen per week afgeven bij de milieustraten van 
Heemstede en Haarlem. 
Dit resulteert in minder zwerfafval op straat, beter hergebruik van 
grondstoffen en verlaging van de verwerkingskosten.
Kijk voor de exacte voorwaarden op www.zandvoort.nl 

GROF HUISVUIL BRENGEN OF LATEN HALEN? U KUNT HET ALTIJD 
ZELF BEPALEN!

vervolg - pagina 1 - Tates gooit de knuppel in het hoenderhok
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HIGH WINE  •  MAKE-OVERS  •  WORKSHOPS   •   LIFESTYLE

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2013  •  20.00 UUR

Center Parcs Park Zandvoort  •  Vondellaan 60  •  Zandvoort  •  023 - 574 1100

HIGH WINE  •  MAKE-OVERS • WORKSHOPS   •   LIFESTYLE

Maandag 23 september nemen 
Bert Bouwman en medewerkers een 
nieuw fris opgepoetst pand in gebruik.

Het nieuwe adres wordt:

Thomsonstraat 1
2041 TA  Zandvoort

Nieuwsgierig?
Voor oude en nieuwe patiënten 
organiseren wij 25 oktober een Open Dag.

verhuizen!
We gaan

Tandartspraktijk
Zandvoort

www.vvvzandvoort.nl
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Dirndl mädchen

Bratwurst
Pretzels

Bier und mehr
Het Wapen van Zandvoort

Café
Oomstee

Zaterdag 28 sept!

HELE WEEKEND DTM OP HET CIRCUIT

NOP&LOEK
SOUND&LIGHT

Dirndl mädchen
Bratwurst&Pretzel
und vieles mehr...

DTM
WOCHENENDE

Raadhuisplein, centrum Zandvoort

Live auf der Bühne!

Also Leute... lust auf ein Oktoberfest?
Je hoeft echt niet vloeiend duits te spreken om een geweldige feestje mee te maken op zaterdag 28 september.
De band Rosentaler zal een sfeertje neerzetten die z’n weerga niet kent. Rosentaler geeft een show die                  
opgebouwd is uit een aaneenschakeling van alpenrock, schlager, polka, apres-ski en aangevuld met Neder-
landse feestmuziek. En om het feest in zijn geheel compleet te maken wordt het Raadhuisplein aangekleed 
als een echte Oktoberfest-locatie met lange tafels, Dirndl-mädchen in de bediening, bier, bratwurst en pretzels. 
Maak het mee: het laatste Muziekfestival van dit seizoen. Zaterdag 28 september, aanvang 20:00 uur!   Doen!

Trek je Dirndl of Lederhose aan... Top!
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Amsterdam stemt in met afschieten damherten

Gemeente Zandvoort gedaagd om Middenboulevard

De Amsterdamse gemeenteraad heeft vorige week woens-
dag ingestemd met het laten afschieten van een hoeveelheid 
damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). 
De meerderheid van de gemeenteraad ging, ondanks pro-
testen van diverse dier- en milieuorganisaties, akkoord met 
actief ingrijpen omdat de populatie in de AWD nu te groot is. 

Een aantal VvE’s en particuliere eigenaren van winkelpan-
den in het Middenboulevard-gebied hebben de gemeente 
Zandvoort voor de Raad van State gedaagd. Zij hadden be-
roep ingesteld tegen het bestemmingsplan/reparatieplan 
voor de Middenboulevard dat door de raad was aangeno-
men. De zaak diende vorige week maandag.

Het aantal damherten nam 
sinds 2011 toe met meer dan 
500 dieren tot circa 2.000 
dit voorjaar. Wanneer er met 

De hoofdbezwaren tegen de 
gemeentelijke plannen zijn in 
hun ogen de strijdigheid met 
het rechtszekerheidsbeginsel 
vanwege te globale plankaart 
en te ruim globaal geformu
leerde bestemmingen/regels, 
en de strijdigheid met het 
haalbaarheidsbeginsel. De 
raad had namelijk al besloten 
het project te stoppen en zelf 
niet actief te verwerven, te 
ontwikkelen en te realiseren. 

Volgens dezelfde groep, die 

afschot begonnen kan wor
den, is nog niet bekend. Eerst 
moet Amsterdam de nodige 
vergunningen bij de provin

wordt vertegenwoordigd 
door Ad Rampen, is ook de 
bestemming voor het Bad
huis plein strijdig met struc
tuurvisie Parel aan zee. Aan 
intensieve woningbouw is 
daar geen behoefte. “Er is 
geen bevolkingsgroei. De 
structuurvisie schetst slechts 
woningbestandontwikkeling 
ofwel transformatie ten be
hoeve van starters dan wel 
jongeren en ouderen, maar 
geen bevolkingsgroei”, aldus 
Rampen.

cies Noord en ZuidHolland 
aanvragen, een proces dat 
een aantal maanden in be
slag zal nemen. De raad ech
ter heeft een motie aangeno
men waarin gevraagd wordt 
om alleen ‘reactief beheer’ toe 
te passen. Dat betekent dat 
alleen zieke en verzwakte die
ren in de winter door afschot 
uit hun lijden worden verlost. 

Afgelopen winter stierven 
circa 200 dieren door voed
selgebrek. Dit aantal dieren 
kan in de komende jaren ver
viervoudigen als de gemeente 
niet ingrijpt. Amsterdam wil 
de hoeveelheid damherten 
geleidelijk terugbrengen tot 
een aantal dat beter past bij 
de ruimte en voedselaanbod 
dat het natuurgebied biedt en 
wat minder schade en over
last veroorzaakt. Amsterdam 

De bezwaarmakers vinden 
dat het raadsbesluit veel te 
snel en onzorgvuldig is ge
nomen, omdat er nog aan de 
Retail en Horecavisie wordt 
gewerkt. Ook is de samen 
met de provincie in de maak 
zijnde toeristische ontwikke
lingsvisie nog niet helemaal 
klaar. “Die schetst echter een 
andere ontwikkeling voor 
de pleinen in het gebied, die 
kunnen worden gebruikt voor 
evenementen in alle jaarge
tijden. Dat is heel anders dan 
wat de gemeente in het om
streden plan heeft bestemd”, 
betoogde de woordvoerder 
tegen de rechter.

Ook van de ontwikkeling 
van het De Favaugeplein 
komt volgens de groep he
lemaal niets. “Die ontwik
keling is afgeblazen door de 
bewoners. Het parkeerdek 
De Favaugeplein zal er dus 
ook niet kunnen komen. 
Daardoor zijn de bestem
mingen op Badhuisplein en 
Favaugeplein ook technisch 
niet haalbaar. De parkeerca
paciteit die daarvoor nodig 
is kan niet op eigen terrein 
gemaakt worden maar ook 

Er zijn teveel damherten in de AWD

Bewoners bij Raad van State om Middenboulevard

streeft ernaar afschot zoveel 
mogelijk te beperken. 

Tot nu toe was het devies 
van de gemeente om zo min 
mogelijk in te grijpen, maar 
nadat er afgelopen winter 
een groot aantal herten de 
hongerdood stierf, wil nu 
een meerderheid in de raad 
dat de herten, die ondraaglijk 
lijden, worden doodgescho
ten. Na de winter volgt een 
evaluatie van deze vorm van 
beheer. Tevens zullen de uit
voerders in gesprek gaan met 
de beheerders van natuurge
bied de Oostvaardersplassen 
om kennis te vergaren over 
hoe dit beheer zo goed en 
diervriendelijk mogelijk uit 
te voeren. De PvdA diende de 
motie in die werd gesteund 
door D66, SP, PvdD en Red 
Amsterdam. 

niet elders in het plange
bied. Daar komt bij dat het 
Badhuisplein voor bijna de 
helft ondergronds bebouwd 
is met de parkeergarage van 
Holland Casino Zandvoort. 
Dat verhindert bouwen op 
die strook omdat slopen 
van de garage en vervolgens 
nieuw bouwen en uitbreiden 
ten behoeve van winkels, ho
reca en woningen, onbetaal
baar zal zijn”, aldus Rampen.

Voorts vindt de groep dat er 
groot bezwaar is tegen de on
bekende maar waarschijnlijk 
grote mate van uitbreiding 
van horeca en winkels. “Dat 
is in deze ‘nieuwe economie’ 
veel te veel. Er is nu al te veel 
horeca en winkelruimte in 
het centrum en op het strand. 
Uitbreiding zou leiden tot 
‘overbewinkeling’, nog meer 
‘verwatering’ van de omzet 
en verpaupering in het dorp”, 
sluit hij af.

Naar verwachting zal de uit
spraak van de Raad van State 
nog wel even op zich laten 
wachten. De Zandvoortse 
Courant houdt u op de 
hoogte.

Retail- & HoReca Visie

Uit de Hoek Van 
de ondeRnemeRs

Zandvoort aan Zee heeft zo
mers erg veel strandpaviljoens. 
Bij mooi weer lijkt het dat zij al
lemaal bakken met geld verdie
nen, echter een strandpaviljoen 
runnen brengt veel kosten met 
zich mee en een seizoen heeft 
meer slechte dan mooie dagen. 
Het beleid van de gemeente is 
om de paviljoens via natuurlijk 
verloop terug te brengen naar 
een aanvaardbaar aantal; dit is 
geen koude sanering maar een 
geleidelijk traject over langere 
tijd.

Doordat winkels (retail) in aan
tallen zullen verminderen, zal er 
op termijn meer leegstand ont
staan. Omdat dit op bepaalde 
plekken een negatieve uitstra
ling zal geven, zal er in de toe
komst meer behoefte zijn aan 
een compacter centrum. Ook 
dit wordt ingezet via natuurlijk 
verloop waarbij de medewer
king van pandeigenaren zeer 
gewenst is.

De overmatige aanwezigheid 
van bepaalde type horecabe
drijven is een verschraling van 
het aanbod aan de bezoeker van 
Zandvoort. Er is wat dat betreft 
branchering nodig waardoor 
het aanbod wordt afgestemd. 
Het aanbod zou gevarieerder 
kunnen.

We zien soms dat ‘gelukszoe
kers’ voor een zeer korte peri
ode een horeca (café)bedrijf 
in gebruik nemen. Na enkele 
maanden (lees: een seizoen) 
slecht ondernemerschap verla
ten zij het pand. Zij dragen dan 
niet bij aan de continuïteit van 
Zandvoort, zoals bijvoorbeeld 
het organiseren van festivals.

Middenklasse restaurants zijn 

er in het centrum niet eens zo 
veel; daar is dus geen echt over
schot. Goede cafébedrijven zijn 
redelijk vertegenwoordigd en 
de vraag mag gesteld worden 
of er net als op het strand via 
natuurlijk verloop niet een halt 
moet worden geroepen aan 
verdere uitbouw. Of dat het 
niet iets minder kan opdat de 
harde kern aan cafés voldoende 
mogelijkheden heeft een goed 
bestaan te behouden.

Wij zijn van mening dat over
daad schaadt en het wellicht in 
meerdere sectoren gewenst is 
(via zowel warme sanering als 
via natuurlijk verloop) eens pas 
op de plaats te maken of zelf 
iets in te krimpen. Zo hebben 
onze (KHN) leden voldoende 
mogelijkheden om positief hun 
bedrijf te kunnen uitbaten. Dit 
is overigens een landelijke ten
dens.
 
Hebben we te weinig bezoekers, 
dan wel te weinig bedden? Die 
vraag kunnen we ons stellen 
en aangezien er tot nu toe 
geen hotel grote investeringen 
wil doen in Zandvoort, denk ik 
dat het stellen van die vraag 
tegelijkertijd het antwoord op 
die vraag is! Te weinig omzet 
buiten het seizoen, waardoor 
onrendabele exploitatie! 

De koek moet met meer mon
den gedeeld worden en om dit 
een halt toe te roepen staan wij 
in grote lijnen achter de huidige 
versie van de retail en horeca
visie.

Raymond van Duyn
Voorzitter Koninklijke Horeca 

Nederland afd. Zandvoort

De Retail- & Horecavisie die het college voor de lange 
termijn voor Zandvoort heeft opgesteld, wordt onder-
steund door Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afde-
ling Zandvoort. 



Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei

WijnenWijnenWijnen

alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken goedkoper!!!goedkoper!!!goedkoper!!!
cabernet 
sauvignon 
western 
cellars 
Ook Colombard - 
Chardonnay

merlot klein 
kasteelberg 
Ook Chardonnay  
of Pinotage

Zoek uit!

menetou salon
Pierre Archambault
 
Onze favoriet  
uit de Loire!

chardonnay 
santa  
tierra
Ook merlot

 Topwijn   
 uit Chili! 

corbières
chateau avalon
 
Frans pareltje, 
ongekend 
voordelig!

3 flessen 

10.-
elders 15,27

elders 8,95 

4.99

elders 6,29 

3.99

Chardonnay

elders 4,09 

2.99
elders 13,99 

8.99

Geniet, maar drink met mate.

zAndvOOrt Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
hAArlem Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 23 september 2013, zolang de voorraad strekt. 

WWW.dIrCKIII.nl

Sterke drankSterke drankSterke drank

Fris en FruitigFris en FruitigFris en Fruitig

waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?

*

Fris en FruitigFris en FruitigFris en Fruitig

* Sterke drankSterke drankSterke drank
jouke de 
jonghe 
korenmout 
jenever
Hele liter

ballantine's 
whisky 
Hele liter

absolut
blue vodka 
Ook Citron 
70 cl

yeni raki tekel 
70 cl
 
Turkse  anijsdrank,  
ijskoud het  
lekkerst!

zonneklaar vieux 
Hele liter
 
Heerlijk zacht  
van smaak! 
35% Alc.

capri-sun orange
Ook multi-vitamine 
10 x 20 cl

schweppes  
ginger ale 
1,5 liter 
 
+ Origineel  
Schweppes glas. op=op!

energydrink 
25 cl
 
Maximale energie, 
minimale prijs!

tomatensap 
Hele liter
 
De perfecte 
basis voor een 
Bloody Mary!

mineraal 
water 
1,5 liter
 
Nergens 
goedkoper!

vergelIjKbAre 
PrIjs 10,29 

7.99

elders 22,49 

15.99
elders 17,49 

11.99

elders 19,49 

13.99
nOrmAAl 9,49 

8.99

alfa 
edelpils
24 x 30 cl

guinness 
draught 
Blik 50 cl 
 
Win een reis  
naar Ierland!

wijnglas 
ballon

porseleinen 
beker 
 
Degelijke beker. Diverse  
mooie herfstkleuren! 
op=op!

KrAt 24 flessen 

9.29 
elders 14,79

elders 2,55 

1.79

bier- 
fluitje
 
Horeca- 
kwaliteit!

elders 0,69 

33

elders 1,49 

75

wijnglas 

elders 0,79 

50

elders 3,69 

1.99 elders 1,75 

1.25

elders 0,39 

27
elders 0,89 

69
elders 0,39 

29
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Dansseizoen geopend bij Dolderman 

Eerste discipline in gezondheidscentrum

Kampioenschap Garnalenpellen 

Danscentrum Rob Dolderman heeft met een groot openings-
bal afgelopen zaterdag het dansseizoen 2013/2014 officieel 
geopend. Een zeer trouwe schare dansliefhebbers wist zijn 
danszaal in theater De Krocht te vinden en genoot van de ge-
zellige sfeer en muzikale danstunes in Ballroom en Latin stijl.

Het gezondheidscentrum dat tandarts Bert Bouwman in de 
oude Zandvoortse vestiging van De Key aan de Thomson-
straat aan het realiseren is, heeft de eerste discipline verwel-
komd. Fysiotherapie Instituut K. Bruin en M. Koper is daar 
sinds enkele weken gevestigd en vanaf komende maandag 
zal ook de praktijk van Bouwman daar open gaan.

Het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen 
gaat op de schop. De nieuwe organisatie, de Garnael Zand-
voort, gaat alles terugbrengen tot één dag. 

Een openingsbal is een goed 
begin van het nieuwe dans
seizoen dat officieel op don
derdag 19 september van 

Het gebouw heeft een etage 
gekregen en er zijn diverse 
ruimten gecreëerd voor, buiten 
de fysiotherapie en de tand
arts, huisartsen en een aantal 
specialisten. Het wordt welis

Op die dag worden voor
ronden gepeld waarna een 
schifting plaatsvindt en uit
eindelijk zullen dan twee fi
nales gepeld gaan worden. 
Woordvoerder Willem Harder 
legt uit waarom: “We lieten 
altijd iedereen door elkaar 
pellen; geoefende pellers en 
ongeoefende. Daar kwam vo
rig jaar wat oppositie tegen 
want het werd niet als eer
lijk ervaren. We hebben de 

start zal gaan. De bekende 
lessen voor beginners en 
gevorderden en voor jong en 
oud zijn altijd goed bezocht. 

waar nog grondig verbouwd 
maar fysiotherapeut Maarten 
Koper is nu al heel blij met de 
nieuwe ruimte: “In onze oude 
vestiging was het gezellig, 
bijna knus. Hier hebben we 

koppen bij elkaar gestoken 
en een oplossing gevonden: 
we gaan nu op één dag al
les afwerken en dat doen we 
dan bij onze hoofdsponsor 
Thalassa vers aan zee.” Na de 
eerste ronde worden de deel
nemers gesplitst in een groep 
‘professionals’ en een groep 
‘amateurs’, die ieder ook weer 
voorronden pellen waarna er 
twee finalegroepen overblij
ven. Er komen uiteindelijk dus 

Dat komt zeker omdat Rob 
Dolderman zijn kennis en 
kunde van het dansen al
tijd vol enthousiasme over
brengt op zijn leerlingen. 
Afgelopen zaterdag was het 
lekker zwieren en zwaaien 
voor de vele bezoekers zon
der vermanende aanwijzin
gen van een dansleraar. Rob 
Dolderman genoot achter 
zijn muziekinstallatie volop 
van de leuke en gezellige 
sfeer en kijkt al met veel ple
zier uit naar de eerste lessen 
in zijn succesvolle danscen
trum. Een uitermate leuk 
en ontspannen openings
bal waar iedereen met veel 
plezier genoot. Inschrijven 
voor een cursus is dagelijks 
mogelijk. Bel 0621590520 
of ga naar www.dansschool
robdolderman.nl.

veel meer ruimte, de opper
vlakte is groter, het is heel 
licht en binnenkort krijgen we 
er een grote oefenruimte bij.” 
Ondanks het feit dat er min
der door de zorgverzekerin
gen aan fysiotherapie wordt 
uitgegeven, ziet Koper de toe
komst zonnig in. “We kunnen 
nu meer patiënten aannemen 
die we ook nog eens goede oe
feningen kunnen laten doen. 
Omdat er diverse soorten zorg 
geboden worden, zijn de lijnen 
natuurlijk korter en dat is gun
stig”, zegt hij. Wat Koper ook 
aanspreekt is de architectuur 
van het pand. Het is ontwor
pen door plaatsgenoot Hans 
Wagner, die onder andere ook 
de 8Sprong in de Poststraat en 
het pand van OOK Zandvoort 
in Nieuw Noord heeft gete
kend. “Alles bij elkaar opgeteld 
ben ik blij dat we deze stap ge
maakt hebben”, sluit hij af.

2 winnaars 2013 uit de bus; de 
een als professional en de an
dere als amateur.

Het kampioenschap Gar
na len pellen vindt plaats op 
zaterdag 26 oktober vanaf 
16.00 uur en het inschrijfgeld 
bedraagt € 5 per persoon. 
De keukenbrigade van Huig 
Molenaar jr. zal de gepelde 
garnalen tot verfijnde hap
jes verwerken en uitserveren. 
Inschrijven kan bij strand
paviljoen Thalassa, via gar
naelzandvoort@gmail.com 
of op de Facebookpagina De 
Garnael Zandvoort. 

Openingsbal bij Dolderman

Maarten Koper (l.) en Bert Bouwman

Cinema Nostalgie 
Op dinsdag 1 oktober opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 
uur weer haar deuren. Gedraaid wordt dan de klassieker 
THE STING uit 1973 met in de hoofdrollen Paul Newman, 
Robert Redford & Robert Shaw.

Ontvangst met koffie/thee en 
cake vanaf 13.00 uur. De film 
vangt aan om 13.30 uur. Kosten: 
€ 7 inclusief Belbus, film, koffie 
en toeslag. Zonder belbus: € 6. 
Indien u gebruik wilt maken 
van de Belbus, kunt u zich op

geven bij Pluspunt, tel. 5717373. 
Losse kaarten (zonder Belbus) 
zijn op de dag zelf te koop bij 
de kassa van Circus Zandvoort. 
Ko en Joke Luijkx zijn aanwezig 
om u te helpen bij de instap in 
de lift en/of naar de stoel. 

Nieuwe gedragscodes voor bestuurders
Op een enkel agendapunt na dat zwaarwegend was, werd 
de vergadering van afgelopen dinsdag snel doorgewerkt 
waardoor voorzitter Hans Drommel al om 21.30 uur de ha-
mer voor het laatst liet klinken. Vooral het initiatief raads-
voorstel van Carl Simons (OPZ) en de nieuwe Gedragscodes 
voor bestuurders van de gemeente Zandvoort maakten de 
tongen los.

Carl Simons diende een initia
tiefraadsvoorstel in dat ervoor 
moet zorgen dat het uitrollen 
van het parkeerbeleid door 
wethouder Andor Sandbergen 
wordt bevroren tot na de ver
kiezingen. Als eerste brak 
inspreker Wijnand Burger 
opnieuw, namens het APRZ, 
een lans om het voorstel van 
Simons te steunen. De groepe
ring staat lijnrecht het huidige 
parkeerbeleid. De wethouder 
herhaalde andermaal dat hij 
niets anders doet dan het 
uitvoeren van de wens van de 
raad. Sandbergen meldde ook 
dat hij de voorbereidingen van 
de invoering niet stop heeft 
gezet. Alleen het organiseren 
van bewoners bijeenkomsten 
is opgeschort totdat er dui

delijkheid is. Om een impasse 
te voorkomen vraagt Bruno 
Bouberg Wilson (OPZ) om een 
een raadsbreed overleg over 
de materie Parkeerbeleid. Of 
en wanneer het informele 
overleg zal plaatsvinden is 
nog niet zeker, mogelijk is dat 
vanavond al.

Gedragscodes bestuurders 
Een werkgroep van drie raads
leden heeft zich gebogen over 
het opstellen van gedragsco
des voor bestuurders van de 
gemeente Zandvoort.  Een 
groot deel van de artikelen 
in de gedragscode heeft als 
doel om de zuiverheid van de 
besluitvorming op een zicht
bare wijze zeker te stellen. 
Daarnaast is het gebruikelijk 

dat gedragscodes voor politici 
ook artikelen bevatten over 
drie andere onderwerpen: de 
omgang met vergoedingen en 
middelen, de omgang met in
formatie en de onderlinge om
gang. De gedragscode biedt 
een handvat om bestuurders 
aan te spreken op hun gedrag. 
Volgens werkgroeplid Uschi 
Rietkerk (PvdA) is het een 
“makkelijk documentje ge
worden”. Willem Paap (SZ) was 
van mening dat het niet eens 
gemaakt had hoeven worden. 
“Ik vind dit de normaalste 
zaak van de wereld”, zei hij. 
Cees van Deursen (GL) vroeg 
zich af of er ook consequen
ties aan worden verbonden. 
Ook Michel Demmers (GBZ) 
had een opmerking in die rich
ting: “Het is niet afdwingbaar. 
Eventuele leden die zich hier 
niet aan houden kunnen niet 
geweerd worden. Ik vind het 
te algemeen, de regels zouden 
meer gespecificeerd moeten 
worden.” Rietkerk sloot af met: 
“We moeten bewust zijn dat 
we goed met elkaar omgaan.”

Politiek verslag Gemeenteraad-Informatie, d.d. 17 sept.
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Aanbieding: pocket vering matras
20 cm dik, afgedekt met luxe koudschuim.
Voorzien van comfortabele comfortzones
Zolang de voorraad strekt 
80x200 van € 179,  voor € 125,
90x200 van € 199,  voor € 125,
140x200 van € 349,  voor € 195,
160x200 van € 379,  voor € 225,

Luxe boxspring set Sara 
Leverbaar in zwart of wit
Zowel matras, boxspring en het luxe gecapitonneerde 
hoofdbord zijn bekleed met een luxe afwasbare skai. 
160x200 van € 895,  voor € 679,
180x200 van € 995,  voor € 695,
Nu de hele maand september met gratis toedek matras

Elektrische boxspring
Leverbaar in 3 kleuren: Zwart, antraciet of bruin
 2 elektrisch verstelbare boxsprings
 2 luxe pocket vering matrassen
 2 mee gestoffeerde voetbeugels
 1 hoofdbord 
 1 koudschuim split topmatras 
Nu compleet:
140x200  € 895,
160x200  € 1149,
180x200  € 1195,
Lengte maten tegen een kleine meerprijs ook verkrijgbaar. 

Kijk ook op 
www.heintjedekbed.nl

op = op
Heintje dekbed

Raadhuisplein 3 Zandvoort
Tel: 0611013844
Mob: 0654776087

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten 
Woensdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zondag van 12:00 tot 17:00 uur

Ten Kate straat 63 Amsterdam 
Tel:0206838883
Mob: 0654776355

Openingstijden:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag t/m zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur

Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Rijschool StartNGo
de rijschool van Zandvoort, Haarlem e.o.

-Vaste instructeur  -Zeer ervaren instructeur -Rijlessen vanaf 16.5 
-Lespakketten afgestemd op jouw behoefte -Scherpe tarieven

-Lespakketten te voldoen in makkelijke termijnen

Kijk voor meerdere scherpe tarieven op:
www.rijschoolstartngo.nl

Tegen inlevering van deze advertentie 

€ 100,-- KoRTiNG 
op de al scherpe prijzen van de lespakketten !!

Telnr: 06 - 24 283 580

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Leven gaat voor.
 De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat 
nierpatiënten zoals Willem in leven blijven en ook écht 
kunnen blijven leven. Want dialyseren is geen leven, maar 
overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen  
ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren.  
Leven gaat voor, in alles wat we doen. 
www.nierstichting.nl
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Use your talent!

Vrijwilligerswerk suf, saai, stom? Echt niet! Voor het project ‘Use your talent’ laten we  

de komende weken jonge Zandvoortse vrijwilligers aan het woord. Zij vertellen wat ze  

doen en waarom het vrijwilligerswerk zo leuk is. Laat je daardoor inspireren!  

Deze week: Sander Daudeij.

De 16-jarige Sander orga-
niseert straatfeesten en 
kinderdisco’s voor onder 
andere Pluspunt. Hij doet 
dat niet omdat hij zich te 
pletter verveelt. Sander 
studeert VMBO Zorg en 
Welzijn, loopt dit jaar 3 
dagen per week stage bij 
Nieuw Unicum en werkt 
bij Center Parcs. Vier jaar 
geleden kwam hij regelma-
tig chillen bij Pluspunt op de 
Chill Out. Hij kreeg con-
tact met mensen die zich 
ook bezighielden met het 

Sander Daudeij organiseert Kinderdisco
Kerkpleinconcert van hoge kwaliteit

Jubileumlezing ‘Een feest van kleur’

Eén van de doelstellingen van stichting Classic Concerts 
is: klassieke muziek van hoge kwaliteit voor iedereen be-
reikbaar maken. Dat is afgelopen zondag perfect gelukt. 
Drie getalenteerde jonge musici van het Prinses Christina 
Concours brachten het publiek in de Protestantse kerk in 
vervoering. Het samenspel tussen de instrumenten, piano, 
cello en viool, was een genoegen om naar te luisteren. 

Heeft u belangstelling voor kunst? Of heeft u al eens een 
cursus kunstgeschiedenis gevolgd bij ‘Kunst in Vorm’ in 
Zandvoort? Iedereen is van harte welkom bij de jubile-
umlezing ‘Een feest van kleur’, over schilderijen van Henk 
Chabot (1894-1949) op 28 september aanstaande.

door Nel Kerkman

Met zowel grote als kleine 
concerten biedt Classic 
Concerts een brede selectie 
aan klassieke muziek in een 
toegankelijke omgeving. De 
ene keer is de kerk goed be
zet en de andere keer min
der, de oorzaak laat zich ra
den. Desalniettemin gaf Toos 
Bergen in haar openings
woord aan dat het bestuur 
voor het volgende seizoen 
2014 besloten heeft voor de 
maanden juli en augustus 
geen concerten te boeken. 
Uiteraard jammer maar om 
toch een goede kwaliteit te 
blijven bieden is men tot dit 
besluit gekomen.

Getalenteerd 
Wat is het toch altijd fantas
tisch om te zien hoe jonge 
mensen zich met ‘ziel en za

Drs. Liselot de Jong, voor
malig conservator van het 
Bonnefantenmuseum in 
Maastricht, is 5 jaar geleden 
gestart met haar cursus
programma ‘Kunst in Vorm’ 
in Zandvoort. Eerst hield zij 
haar cursussen in het jeugd
huis aan het Kerkplein, ver
volgens in Beachclub Take 
Five. Dit najaar begint zij 
haar nieuwe cursus over 

ligheid’ geven aan klassieke 
muziek. Alle drie de musici, 
Coraline Groen, Bente Verheul 
en Valentina Tóth, behaalden 
al op jonge leeftijd een keur 
aan prijzen en wisseltoffees. 
Zo begon Groen met vioolles 
op driejarige leeftijd, Verheul 
speelde al cello op haar zesde 
en Tóth speelde piano op haar 
twaalfde jaar in diverse lan
den en gaf op 15jarige leef
tijd een concert in Carnegie 
Hall, New York. Ook waren 
ze alle drie diverse keren 
prijswinnaars op het Prinses 
Christina Concours. Alle drie 
de dames studeren aan het 
Koninklijk Conservatorium 
(Den Haag) en repeteerden 
als trio speciaal voor dit con
cert in de zomervakantie.

Bekende componisten
Voor de pauze werden er 
werken van onbekende com

Turner, Ensor en Werkman 
in het Zandvoorts Museum. 
Op boeiende wijze belicht 
zij diverse kunststromingen 
of kunstenaars. Met haar 
PowerPoint presentaties 
maakt zij haar cursisten dui
delijk hoe je op verschillende 
manieren naar kunst kan kij
ken. Je leert de grote lijnen in 
de kunstgeschiedenis zien 
en je herkent makkelijker de 

ponisten gespeeld. Het be
ginstuk van C. Widor, Quatre 
pièces, begon direct vrolijk en 
toonde de talenten van deze 
jeugdige musici. Vervolgens 
was er een indrukwekkend 
duet met piano en cello, Kol 
Nidrei gecomponeerd door 
Max Bruch, naar een Joods 
gebed. Daarna brachten de 
cello en viool een fantas
tisch duet ten gehore van 
de Russische componist 
Glière. Na de pauze kwamen 
de componisten met de be
kende namen aan bod. De 
violiste Groen was geweldig 
op dreef in de moeilijke vi
oolpartita nr. 3 van J.S. Bach. 
Kennelijk gaven haar nieuwe 
viool en strijkstok haar veel 
inspiratie. De pianosolo van 
Tóth, waarbij ze zelf op een 
charmante manier de muziek 
van Schumann uitlegde, was 
werkelijk fenomenaal. Van 
een lichtvoetige toets naar 
een krachtige aanslag was 
voor haar een peulenschille
tje. Tenslotte was de drie een
heid terug in de Rhapsodie 
van Brahms; vol overgave en 
passie werd dit stuk gebracht. 
Klasse! Een terecht staande 
ovatie en een bloemenhulde 
was op zijn plaats. Met recht 
mag geschreven worden: een 
concert met een goud randje. 

Noteer de datum van het 
eerstvolgende concert: zon
dag 20 oktober met het vrou
wenkoor Malle Babbe onder 
leiding van Lenie van Schaik. 
De entreeprijs is slechts € 5 
per persoon, de locatie is de 
Protestantse kerk, Kerkplein.

onderlinge verbanden. Met 
deze heldere aanpak heeft 
De Jong inmiddels veel cur
sisten om zich heen verza
meld. Haar motto is ‘Een dag 
zonder schoonheid is verspil
ling van tijd’.

De jubileumlezing op za
terdag 28 september wordt 
gehouden in het Zandvoorts 
Museum van 13.30 tot 14.30 
uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Wel graag even 
aanmelden bij Kunst in Vorm, 
0648443623 of per email 
info@kunstinvorm.nl. Meer 
informatie vindt u op www.
kunstinvorm.nl. 

Indrukwekkende jonge musici
Sander Daudeij

C U L T U U R

organiseren van activiteiten 
voor de Zandvoortse jeugd. 
Dat sprak hem erg aan en 
sinds die tijd organiseert 
hij, naast de tweejaarlijkse 
Nationale Straatspeeldag, 
één keer per twee maan-
den een kinderdisco

“Ik maak posters en flyers, 
die ik verspreid onder de 
Zandvoortse basisscholen. 
Alle kinderen tot 12/13 jaar 
zijn welkom, ook jongens! 
De kinderdisco’s zijn in de 
grote zaal van Pluspunt, 

vrijdags van 19.00 uur tot 
21.00 uur. Het is supergezel-
lig. Ik zorg dat ik een playlist 
heb met lekkere eigentijdse 
muziek en bedenk van 
te voren een thema voor 
die avond. Laatst hadden 
we bijvoorbeeld ‘Kinder-
disco No Shoes’. Dat kwam 
mooi uit omdat er net een 
nieuwe vloer gelegd was”, 
grinnikt Sander. “Ik vind het 
contact met de mensen die 
meedoen hartstikke leuk. 
Bij het organiseren van de 
straatfeesten komt veel 
kijken”, vertelt hij verder, 
“de weg moet worden 
afgezet, er mag die dag niet 
geparkeerd worden. Ik re-
gel toestellen, die we nodig 
hebben, zoals een opblaas-
kussen die nat en glad ge-
maakt wordt voor de Zand-
voortse kampioenschappen 
Buikschuiven.” Kinderen 
van alle basisscholen: zin 
om lekker uit je dak te 
gaan? Let dan op de posters 
en flyers op school en kom 
ook naar de Kinderdisco!

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing 
van brieven te weigeren.

Roken
In de nacht van 5 op 6 augustus 1986 overleed mijn vader aan longkanker. Ik heb die nacht mijn vader onbe-
schrijfelijk zien lijden. Vanaf het moment dat hij stierf ben ik gestopt met roken en tot de dag van vandaag heb 
ik nooit meer 1 sigaret opgestoken. Toch is na 25 jaar bij mij de longziekte COPD vastgesteld, veroorzaakt door 
het (mee-)roken... Ik vind dat iedereen het recht heeft om zelf te bepalen hoe hij of zij dood wil gaan. Dus ook 
Heintje Dekbed en zijn gezin. En vieringen om welke reden dan ook: men doet maar.....
Maar een dergelijk artikel plaatsen in een weekblad zonder redactioneel commentaar is naar mijn mening stuitend 
en onbegrijpelijk. Weduwen, long(kanker)patiënten of kinderen lezen uw krant niet? Het zou u sieren als u in 
het blad van deze week alsnog afstand van het artikel neemt.

Keimpe Schuitema



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie Outdoor 

jasjes binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand september voor Pashouders
Duitse biefstuk of Runder tartaartjes

5 halen = 4 betalen

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

NAGENIETEN VAN ITALIË
GoRGoNZoLA DoLCE

zalige zachte blauwader kaas
Nu 150 gram € 2,49



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort 

winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.
Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer 
diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van 
winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Nu met Zandvoort Pas;
Beautea BeleviNg
(geZichtsBehaNdeliNg)

www.Praktijkixchel.Nl

wellNessPraktijk

10%
kortin

g
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 

Haltestraat 33, nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding vrijdag en zaterdag:

- Onze moorkop van € 1,95 voor € 1,65

- 200 gram slagroom truffels 
 van € 5,40 voor € 4,75

Wij zijn met een korte vakantie op
dinsdag 24 -, woensdag 25 -, 

donderdag 26 - 
en vrijdag 27 september

Let op zaterdag 28 september 
zijn we weer open!

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Krant niet 
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478 of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl

Vaste bezorg(st)er gezocht
Omgeving Tranendal

Ben jij onze bezorger die 1 keer 
per week op donderdag de brievenbus 
van de buren wil laten klepperen? 
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?

Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat 
door weer en wind op pad om de kranten en/of folders 
te bezorgen. Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, 
je respecteert de NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat 
je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?  
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

Leuke verdiensten!
De wijk telt rond de 250 adressen, verdiensten liggen dan 
gemiddeld tussen de € 25 en € 30 per week.

• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen 
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Gemeente Zandvoort

Ondernemer van het jaar 2013 
Nomineer de ondernemer die 

volgens u in 2013 het meest voldoet aan 
het thema van dit jaar: SAMEN! 
Stuur een mail met de naam van het bedrijf, 

voorzien van een toelichting, naar 
ovhj@zandvoortsecourant.nl

  (Nomineren kan tot uiterlijk 30 september a.s.)
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snijden. Dat prepareren van vogels, en zoogdieren, waarvoor 
hij een officiële vergunning van het Ministerie heeft, is hij ja
renlang blijven doen. “Het prepareren van dieren is fantastisch 
werk, maar omdat het puur handwerk is valt het niet mee om 
daar een bestaan mee op te bouwen. Daarom combineer ik het 
met mijn werk als boswachter in dienst van Staatsbosbeheer. 
Ik ben teamlid van de beheerseenheid Kennemerland en heb 
mijn kantoor in het oude poortgebouw van Elswout. Het werk 
daar is afwisselend. Naast (incidenteel) terreinwerk als zagen 
en maaien verzorg ik ook de excursies voor groepen, want ik 
vind het erg leuk om iets aan een ander over de natuur over 
te brengen.” Als BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) 
is hij echter ook bevoegd om te zorgen dat de bezoekers van 

het gebied zich aan de regels houden. Zeer recent 
heeft hij samen met Aranka ook intensief 

meegewerkt aan de nieuwe opzet en 
vitrines van het bezoekerscentrum 

‘De Kennemerduinen’ in Overveen, 
tot voor kort de ‘Zandwaaier’ ge

noemd, dat op 20 oktober offici
eel wordt geopend. 

Sinds kort is Ton Visser, opnieuw 
met Aranka, zijn eigen bedrijf 
gestart: De Waterraef. De naam 

betekent ‘aalscholver’, zoals be
kend een vogel die veel vist, en de 

link is dus duidelijk. Zij organise
ren diverse workshops, onder meer 

vogels tekenen, houtsnijden en het 
prepareren van dieren. Kijk eens op hun 

website www.dewaterraef.com waar mooie 
voorbeelden te vinden zijn van zowel zijn preparaten 

als het houtsnijwerk. Onze dorpsomroeper Gerard Kuijper is 
sinds kort eveneens in het bezit van een prachtig, door Ton 
ontworpen naambord, dat een zeer opvallende plaats naast 
Gerards voordeur heeft gekregen.

Naast al deze werkzaamheden doet Ton aan hardlopen, 
maar is hij ook zeer geïnteresseerd in de krijgskunde van de 
Middeleeuwen en heeft hij zelfs lessen in zwaardvechten ge
volgd! Als vakantiedoel wordt bijna altijd Scandinavië geko
zen, voornamelijk Zweden waar zij dan een ‘stuga’ huren op 
een mooie plek. Voor de dochters, die dol zijn op paardrijden, 
worden dan paarden gehuurd en in die prachtige natuur daar 
komt het gezin dan tot rust. Sinds een aantal jaren leren zij 
de Zweedse taal, die zij inmiddels aardig beginnen te spreken.

Zoals in het begin al aangegeven is deze dorpsgenoot beslist 
een kunstzinnige duizendpoot te noemen en kan hij urenlang 
tot mijn grote plezier boeiend vertellen over de vele aspecten 
om de schoonheid van de natuur te bezingen. Ton, hartelijk be
dankt, het was een feestje om jou je verhaal te horen vertellen!

“Van jongs af aan liep ik samen met mijn vader Koert, die als 
timmerman in gemeentedienst een bekende verschijning 
was in Zandvoort, door de duinen. Pa leerde mij 
alles wat hij wist over dieren en spoorzoe
ken. Vader stroopte, net als veel andere 
Zandvoorters, om te overleven in de 
moeilijke crisisjaren. Daar in die dui
nen is mijn liefde voor de natuur 
ontstaan en die natuur vormt 
eveneens de grote inspiratiebron 
voor mijn creativiteit”, vertelt 
Ton met veel passie. 

Al op jonge leeftijd was hij druk 
doende met tekenen, schilderen, 
aquarelleren en hij exposeerde 
voor het eerst op zijn 16e in het 
Zandvoorts Cultureel Centrum en 
verkocht daar bijna al zijn aquarellen. 
Ton: “Met dit eerst verdiende geld heb ik 
Aranka mee uit genomen en sindsdien zijn wij 
samen.” Het was voor Ton moeilijk om na de middel
bare school een keuze te maken voor een vervolgopleiding. Het 
was kiezen tussen de Kunstacademie of een ‘groene’ opleiding. 
Het werd na veel wikken en wegen toch de driejarige Rijks 
Middelbare Tuinbouwschool in Boskoop, met als doel boswach
ter te worden. Als stagiair kon hij terecht in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, daar heeft hij veel geleerd over natuur 
en hoe die te beheren. 

“Ik heb na mijn opleiding kort gewerkt voor de gemeente 
Zandvoort, waarna ik in totaal 13 jaar in het Groenendaalse 
Bos in Heemstede aan de slag ging. In mijn vrije tijd hield ik mij 
naast het tekenen en schilderen ook bezig met houtsnijwerk 
en daarmee heb ik in binnen en buitenland prijzen gewon
nen”. Bij kampioenschappen, onder meer in Engeland werd 
zijn ‘merel’ maar liefst gekozen tot ‘best of show’! Zijn eerder 
genoemde veelzijdigheid blijkt ook uit het feit dat Ton al op 
de leeftijd van 78 jaar zijn eerste vogel heeft geprepareerd. 
Zijn overbuurman Jan Stok was hierbij een enorme stimulans. 
Bij het prepareren komt veel anatomische kennis kijken. Die 
kennis komt dus ook zeer goed van pas bij het tekenen en hout

Ton Visser

Dorpsgenoten

Ton Visser
Na vorige week Harry Visser (nee, geen familie) aan het 
woord gelaten te hebben, is het nu de beurt aan de boei-
ende en veelzijdige dorpsgenoot Ton Visser (47). Welis-
waar is hij in de Haarlemmerhout geboren, maar vanaf dat 
moment woont hij al bijna zijn hele leven op Zandvoort. 
Sinds het overlijden van zijn vader, in 2001, zelfs weer in 
zijn ouderlijk huis, samen met zijn vrouw Aranka en twee 
dochters. 

door Erna Meijer

Weer

Temperatuur

Max 15 16 18 18

Min 10 11 12 10

Zon 35% 25% 60% 65%

Neerslag 50% 65% 20% 20%  

Wind wzw. 4 w. 4 w. 3 wnw. 3

Op naar een beetje 
nazomerweer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Het weer knapt zelfs op de 
komende dagen hoewel het 
tijdpad van donderdag naar 
vrijdag nog wel wat regen 
kan opleveren als gevolg 
van een storing die nog 
even langszij probeert te 
komen. Richting het week
end en daarna zien we voor 
de zoveelste keer uitlopers 
van het Azorenhoog komen. 
Deze invloed van hoge druk 
onderdrukt de buienactivi
teit, doet de wind afnemen 
en geeft meer zon.

Vooral in het aankomende 
weekend lijkt het puik weer 
te worden in Zandvoort en 
omgeving met ook een 
temperatuur die weer wat 
hoger uitkomt (richting de 
20 graden). Prima voor bui
tenactiviteiten dus al met 
al na vrijdag, het weekend 
en begin volgende week 
incluis.

Veel mensen hebben het 
dan al gauw over de ‘Indian 
summer’. Dat is overigens 
een typisch Amerikaans 
begrip waarvoor niet echt 
een goed synoniem be
staat in Nederland, maar 
de term wordt dikwijls te 
pas en te onpas gebruikt. 
Een passend Nederlands 
woord hiervoor bestaat 
namelijk dus niet. ‘Oude

wijvenzomer’ komt mis
schien nog het dichtst in 
de buurt, maar kalender
technisch bekeken is dat 
dan weer onjuist, daar het 
‘Indian summer’weer
beeld meer betrekking 
heeft op de oktobermaand.

September verloopt re
gionaal erg nat met op 
de neerslagrijkste stek
ken soms al tot meer dan 
200 millimeter water tot 
nu toe. In onze regionen 
(ZuidKennemerland) valt 
het nog wel mee met zo’n 
100 millimeter september
regen. Toch zitten we daar
mee al op de gemiddelde 
septembersom terwijl de 
maand ongeveer halverwe
ge is. Veel water komt daar 
na vrijdag dus niet meer bij 
voorlopig.

Opvallend is momenteel 
de bladval en de vroege 
verkleuring van de boom
bladeren. Dit heeft juist 
weer te maken met de 
hardnekkige droogte van 
de afgelopen maanden die 
nu nog steeds doorwerkt in 
de flora.    

Meer weerinfo via www.
weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

Nog steeds is er geen echte doorbraak naar een uitermate 
wisselvallig en koel weerbeeld. De afgelopen periode viel 
de welkome neerslag en was het beduidend koeler dan 
voorheen. Toch weten de diepe herfstdepressies niet aan-
houdend door te dringen tot onze contreien.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 10
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Voor een pedicure 

behande ling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hotstone 
massage en / of Reiki 

behandelingen.
Provoet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 0646098919. 
www. pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Hoveniersbedrijf
 Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
0235353591 

of 0622209568
.........................................................

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, 
maar omlaag met de prijs!

Basisbeh. sch.maken + 
nagels knippen + 
eelt verwijderen + 

evt. likdoorns weghalen + 
creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info:5734944 of 
0650203097

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

www.trade-ard.nl 
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
1017 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

0653693409
.........................................................

Top muziek uit Ierland!
The Fureys 

& Davey Arthur
Maandag 4 november
in theater De Krocht.

Kaarten nu verkrijgbaar
via www.thefureys.nl

of tel. 0654677947
.........................................................

Gespecialiseerd in 
Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort. 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

0235713919 
of 0653231754

Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120, per maand
0653256274

.........................................................
Zoekt u een auto of heeft 

u er een te verkopen?
Bel met Patrick van Kessel 

0655383624 of kijk op 
www.autoverkoper.nu

Tevens voor alle loop en 
sloop auto’s contant geld!!

Ook voor reparaties 
en onderhoud

.........................................................
Elke dinsdagavond

Darttoernooi
in café Buddy’s

Inschrijving € 5,
Aanvang 20.00 uur

.........................................................
'Natuurlijk-SKiP' 

betekent: 
natuurlijk naar buiten, 

natuurlijk veel activiteiten, 
natuurlijk goede observaties, 
natuurlijk tevreden ouders, 

natuurlijk blije kinderen, 
natuurlijk ontwikkelen, 

natuurlijk lieve leidsters! 
www.pippeloentje-pluk.nl

.........................................................
WISKUNDEBIJLES

Wis-4-you
Ervaren docent

Geert de Jong 06-29121988
www.wiskundebijles 

haarlem.nl
 

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.0235311330

.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 0644 696 001.  

www.repit.nl 
Met garantie.

.........................................................
Klussen-Renovatie-Bouw 

P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers en 
keukens. Kunststof kozijnen 

VEKA. Poolse kwaliteit! 
Ook voor schoonmaakwerk 

voor bij u thuis.
Tel. 0644875212 

Massage is zorgen voor je 
welzijn en gezondheid. 

Massage Zandvoort 
Touch of Life

Kosterstraat 11, 0655931928
Kijk voor alle info op

www.massagezandvoort.nl
.........................................................

Zaterdag 25 januari 
20.00 uur

Nieuw programma
Sailing Home

Henk Jansen en 
Dick Hoezee

The Hedi’s International
Zeg andere afspraken af!
Kaart theater De Krocht. 
Reserveren: 0654677947

.........................................................
Te Huur De Schelp

Voor langere termijn
Gemeub. appartement

Heerlijk licht, 
ideaal voor één persoon

Geen huisdieren
€ 625, excl. GL
Tel. 0235719653

.........................................................
Horloge-/Klokkenmaker 

RJ Karper
Sinds 1984 een vertrouwd 

adres in Zandvoort. 
Uurwerk Reparatie & 

Restauratie Atelier, 
ook voor het vervangen 
van horlogebatterijen. 

Bezoek op afspraak, 
0235719326

.........................................................
Schilderles in olie,

acryl of aquarel. 
Kleine groepjes, 
gratis parkeren. 
Atelier ‘t Zand. 

moade@casema.nl, 
tel. 5716183, 

www.ateliertzand.nl
.........................................................

Professionele en 
bewuste gastouder-

opvang Zandvoort. www.
bijdehandkindengezin.nl

0623557277.
Tevens kinderyoga 

in Heemstede.
Gratis proefles 16 okt.

.........................................................
Cursus spirituele 

ontwikkeling
en workshops.

 Privéles ook mogelijk.
Professionele hotstone 
en intuïtieve massages

v.a. € 15,
searchforhealing.nl

0612367256 

Engelse les 
voor beginners en 
iets gevorderden. 
Tel. 0235320375

.........................................................
CURSUS 

KUNSTGESCHIEDENIS
Kunst in Vorm

Turner, Ensor en Werkman
drs. Liselot de Jong

donderdag 
3, 10, 17 oktober 2013

Zandvoort
0648443623

www.kunstinvorm.nl
.........................................................

Styling by SSS
geef uw interieur 
eens een facelift!

Met zoveel mogelijk
gebruikt van uw

huidige meubilair
houden wij de kosten laag. 

Tarief : € 17,50 p.u.
Tel. 0627241499

.........................................................
Garage sale

Zaterdag 21 sept. 
vanaf 11.00 uur
P. de Blockstr. 26

.........................................................
Schoonmaakhulp nodig? 
In Z’voort, v.a. €12,50 p/u 

(incl. factuur!)
Meer informatie
S&K Services Vof

www.snkzandvoort.
weebly.com

Tel. 0685131009
.........................................................

2nd Choice 4 you
2e hands dames

kledingbeurs verkoop
19, 20, 21 en 22 sept.

Buitenplaats
 ‘DePlantage’, 

Vogelezangseweg 49a 
(achter tuincentrum Bos)

.........................................................
Lieve Nadine en Liaming

Gefeliciteerd met 
jullie prachtige 

dochter Kaya Lina
Liefs opa en oma

.........................................................
Klokken Uurwerken 

en Horloges!
In Zandvoort met 35 

jaar ervaring met
reparaties van uurwerken  

& elektronica.
Gratis halen en  

brengen in de regio.
Bel of mail voor informatie.

klokkenl@conseduso.nl
0235730709 / 0651710117
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Een probleem 
min emoties

is slechts 
een vraagstuk. 
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Tegeltje

Uitgesproken!
Marjolein Triessecheijn en Rianne van Huijstee kennen el-
kaar al vijftien jaar en hebben elkaar ontmoet op de Raja 
Yoga opleiding in Amsterdam. Marjolein werkt als freelance 
grafisch ontwerper, styliste en geeft workshops op het ge-
bied van gezonde voeding en gezonde lekkernijen. Zij heeft 
in samenwerking met het vegetarisch restaurant Vlam in 
de Pan in Haarlem, ‘ZoeteGenoegens’ opgericht. Dit is een 
patisserie voor mensen met een voedselallergie of ander 
speciaal dieet. Rianne is daarnaast masseuse, geeft massa-
geles op diverse scholen, geeft yogales. Daarnaast werkt ze 
ook nog in de Jeugdhulpverlening.

Na vele jaren vriendschap, trainingen en ervaringen op 
bovengenoemde gebieden, hebben deze veelzijdige dames 
besloten om hun ervaringen en passie samen te bunde
len in het bedrijfje RASA. RASA betekent levensstroom, 
vreugde, smaak, levendigheid en essentie. In praktijk houdt 
dat in dat zij yoga en voeding combineren, met elkaar in 
verschillende soorten workshops en lessen. Daarnaast 
organiseren zij Breath Walkings. Dit een combinatie van 
korte yoga oefeningen, afgewisseld met wandelen waarbij 
je bewuste ademhalingstechnieken gebruikt. Door deze 
combinatie krijg je nieuwe energie en een innerlijke focus 
waardoor je de wereld helder en bewuster ervaart.

“Het is zo gaaf om in stilte met een groep te zijn en wij 
willen het simpel houden zodat iedereen er iets mee kan”, 
aldus Rianne. Het aantal deelnemers is maximaal 18 per
sonen en elke keer bewandelen zij een ander deel van de 
Kennemerduinen. “Ik wilde iets in de buitenlucht doen 

en vanwege dat ik niet meer kan hardlopen, is Breath 
Walking een super fijn alternatief”, vertelt Marjolein. Naast 
de Breath Walking geven zij ook zintuigendiners, waarbij 
de zintuigen worden geprikkeld zodat het diner intenser 
wordt beleefd. “We activeren letterlijk de zintuigen van 
onze gasten, geblinddoekt uiteraard, zodat zij nog meer 
de smaken van het eten gaan proeven”, vertelt Marjolein. 
Bovendien zijn zij ook bezig met het organiseren van een 
yogafestival in Haarlem, dat naar verwachting volgend 
jaar in de lente zal plaatsvinden!

Dit dynamisch duo zit dus niet stil en reden genoeg om 
te “proeven” van al het leuks (en lekkers) wat zij aanbie
den! Ik ben super nieuwsgierig gemaakt ieder geval! De 
Breath Walkings start 20 september aanstaande en voor 
meer informatie en mogelijkheden kun je mailen naar 
breathwalk@hotmail.com of kijk op www.facebook.com/
breathwalk.kennemerduinen.

Marjolein en Rianne 
combineren voeding en yoga

Kijk nou eens!
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Dit beeld is langzaam maar zeker verdwenen… 
de zomer is echt tot een eind gekomen!

Interview

Marjolein en Rianne

(Olaf Hoenson)

Tegenwoordig ga ik een stuk milieubewuster met het 
dagelijks leven om. Vind ik leuk. Ik gooi alles in de vuilnis
bak en als die vol zit ga ik sorteren. Ik haal de zak er dan 
uit, kieper die leeg en ga scheiden. Want met de huidige 
regelgeving is alles, maar dan ook echt alles te deponeren 
in verschillende bakken op straat. Het plastic gooi ik naar 
rechts. Dan is links van me nog vrij voor het glaswerk. 
Daarna leg ik het papier voor me. Vervolgens leg ik bat
terijen in het midden. Dan komen de vleesresten nog die 
ik dichtbij de batterijen leg want met al die mest op mijn 
euroknallervlees komt dat toch dichtbij het chemisch 
afval. Als laatste leg het overig afval achter me. Dat moet 
ik op een aparte manier weer scheiden want het gros 
moet naar de gemeente. Zelfs grofvuil haalt zijn neus 
op voor dat spul dus dat bewaar ik en eens in de zoveel 
tijd huur ik een auto op elektriciteit om dat naar de ge
meente te brengen.

Op dit soort momenten zit ik te denken waarom we über
haupt nog een vuilnisbak nodig hebben. We hebben een 
groenbak in de tuin en die grijze bak kan inmiddels be
schouwd worden als gedoogbeleid. Want alles wat we in 
een vuilniszak stoppen is eigenlijk tegen de regels in. Zelfs 
een vuilniszak hoort feitelijk in zo een oranje bak voor 
het plastic. Voor de rest hebben we bakken voor papier, 
glas, kleding, klein chemisch afval en dan heb ik het nog 
niet eens over de subcategorieën. Want stel je eens voor 
dat we een bruine fles in de groene flessenbak gooien?! 
Dan loop je toch de hele week met 
een schuldgevoel? Daarom vind ik dit 
hele beleid ook een utopie en ga ik 
volgende week het roer omgooien. 
Puur uit rebels gedrag flikker ik alles, 
maar dan ook alles gewoon in de grij
ze bak. Mijn vloer zal weer leeg zijn.

Afval
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   14 27       15 10

 7         7 21\12    

 17     28 10\18        

   29           20 

   17       6\10      

   5     17\17        

   13 9\24           4

 24           4    

 13           4   

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 FDCE   AE    FDEK  
    +   =    
  +   -       -  
  AE   H      J  
    -   =    
             
  FDEK   J   FDFC  
    -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

    14 27         15 10

 7 6 1     7 21\12 8 4

 17 8 9 28 10\18 3 2 7 6

   29 8 9 7 4 1 20  

   17 6 8 3 6\10 6 4  

   5 3 2 17\17 4 8 5  

   13 9\24 3 8 2 4 7 4

 24 7 2 6 9   4 3 1

 13 6 7       4 1 3

Oplossing Kakuro

 4935 + 15 = 4950

 +   -   -          
 15 - 8 = 7
         
 =   =   =
 4950 - 7 = 4943

Oplossing Breinbreker

Dier van de Week
Koekie is een hele lieve oude kater. Hij is dringend op zoek naar een liefdevol huis 
waar hij zijn oude dag kan slijten. Koekie is 15 jaar jong en een echte knuffelkont. Hij 
komt erg graag op schoot liggen en is gek op aandacht. Hij gaat graag naar buiten 
om van het zonnetje te genieten dus een huis met een tuin is voor hem ideaal. Koekie 
heeft last van zijn schildklier en krijgt hiervoor medicijnen. Deze oude baas kan het 
prima vinden met soortgenootjes maar kleine kinderen zijn voor hem te druk. 

Bent u al gevallen voor het lieve snoetje van Koekie? Kom dan snel eens langs om 
met hem te knuffelen; hij wacht al op u. Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 
5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: 
www.dierentehuiskennemerland.nl.

1 grote zoete  
aardappel,

1 grote rode biet,
1 venkel,
500 gram groene 

 asperges,

olijfolie,
1 eetlepel mediterrane  

kruiden,
300 gram risottorijst,
800 cc warme  

groentebouillon,

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200˚C. Schil de zoete aardappel en biet. Verwijder het groen van 
de venkel. Haal de harde uiteinde van de asperges af. Snijd de groenten in grove stukken en 
leg ze in een ovenschaal. Besprenkel de groenten met een beetje olijfolie en bestrooi met 
mediterrane kruiden. Dek de schaal af met een velletje bakpapier en zet deze voor 1 uur 
in de oven. Roer de groenten om de 10 minuten goed door. Begin na 25 minuten oventijd 
met de risotto. Snijd de ui fijn en fruit deze met een beetje olie in de pan. Voeg de risot
torijst toe en roer door de olie. Voeg in één keer een halve liter van de warme bouillon toe. 
Laat de risotto op laag vuur pruttelen en roer geregeld. Voeg als de rijst droger wordt een 
klein beetje bouillon toe. Herhaal dit totdat de risotto gaar en mooi kleverig is. Serveer de 
groenten op de risotto en strooi er wat kaas en pijnboompitten over.

Tip: 
als u er vlees bij wilt eten zijn vis of kip daar geschikt voor. Wel even gaar maken uiteraard.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Receptko

ok
ru

br
ie

k

Risotto met ovenheerlijke groenten
Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen

1 rode ui,
30 gram geroosterde 

pijnboompitjes,
30 gram geraspte 

Parmezaanse kaas 
of boerenkaas.

Kook eens anders

De stoelendans van D66 Zandvoort
Bij D66 zandvoort heeft een ware stoelendans plaats ge-
vonden, dezelfde mensen maar op verschillende plaatsen. 
Robbert de Vries, gemeenteraadslid van D66 Zandvoort, 
besloot na het zomerreces afscheid te nemen van de Zand-
voortse gemeenteraad. 

De afgelopen periode bleek 
dat De Vries zijn raadswerk 
steeds lastiger kan com
bineren met zijn zakelijke 
werkzaamheden. Hij neemt 
echter geen afscheid van de 
lokale politiek, want hij is 
gekozen tot bestuursvoor
zitter van D66 Zandvoort. 
Hij neemt het stokje over 

van Kees Draisma die af
scheid heeft genomen van 
de politiek.
 
Om de aanwezigheid van 
D66 tot aan de Gemeente
raadsverkiezingen in de 
gemeenteraad te kunnen 
waarborgen heeft het be
stuur buitengewoon raadslid 

Ruud Sandbergen gevraagd 
om Robbert de Vries op te 
volgen en Willem Wisman 
heeft op zijn beurt de functie 
van buitengewoon raadslid 
op zich genomen. Wisman 
was tot september secretaris 
van het betuur. Zijn functie 
wordt overgenomen door 
de huidige penningmeester 
Laura van der Plas. Op haar 
beurt wordt de functie van 
penningmeester vanaf he
den bekleed door voorma
lig raadslid Klaas Annema. 
Waarmee de stoelendans 
compleet is.
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  column der natuur 
door Annelies Boutellier

Plaatsgenote Annelies Boutellier is zeer betrokken bij de 
duinen en schrijft onder andere voor het blad van de stich-
ting Duinbehoud. Elk kwartaal, bij het wisselen van de sei-
zoenen, schrijft zij een column in de Zandvoortse Courant.

Voor ons in Zandvoort is 
de herfst een seizoen met 
veel gezichten. In de duinen 
kunnen we bronstige her
ten horen en genieten van 
de vele bessen en prachtige 
kleuren. En niet te vergeten 
van de paddenstoelen. 

Wist u dat er in de Am ster
damse Water leiding duinen 
het grootste aantal ver
schillende paddenstoelen 
van Nederland te vinden 
is? Maar liefst 970 soorten. 
Ik wist het niet, terwijl ik er 
zo ongeveer naast woon. Ik 
vond op internet prachtige 
foto’s van allerlei exem
plaren die in dit gebied te 
vinden zijn en verder kon 
ik mijn kennis bijspijke
ren door te lezen over de 
Duin veld ridderzwam, de 
Duin franjehoed, de Duin
vezelkop, het Zandtulpje. 
Soorten die in de Zeereep 
leven op de wortels van 
het helmgras. Dus niet al
leen op de landgoederen 
in de binnenduinen, maar 
ook op deze plekken is deze 
interessante levensvorm te 
vinden.

Net als velen vind ik het 
leuk om een paddenstoel 
te ontdekken en daarbij 
ben ik regelmatig verrast 
door de vorm en de kleur. Zo 
kocht ik onlangs een boek 
over paddenstoelen met de 
spannende titel: Mycophilia 
(vrij vertaald: liefde voor 
schimmels), openbaringen 
uit de vreemde wereld van 

paddenstoelen. 

Behalve lezen in mijn inte
ressante boek, ga ik dit na
jaar ook echt op pad. Wie 
weet vind ik paddenstoelen 
voor een heerlijk gerecht. 
Hoe weet je dan dat ze 
eetbaar en niet giftig zijn?”, 
hoor ik me mezelf met
een afvragen. Dat is waar, 
jaarlijks gaan er tientallen 
mensen dood aan het eten 
van giftige exemplaren! Ik 
neem me voor om eerst 
met een kenner op pad te 
gaan. 

Wat een opwindend gevoel 
om er straks een hele we
reld bij te hebben! Die ook 
nog vlakbij te vinden is. Ik 
kijk ernaar uit en ga meteen 
op zoek naar paddenstoe
lenexcursies in de buurt. Er 
blijken er verschillende te 
zijn. De eerstvolgende is de 
landelijke paddenstoelen
dag op 6 oktober aanstaan
de op landgoed Elswout in 
Overveen. Van 10.30 tot 
16.00 uur kan ik dan mijn 
hart ophalen. Leuk!

Paddenstoelen
Dit jaar worden we door de weergoden wel heel ab-
rupt en heftig met de neus op de feiten gedrukt: de 
herfst staat voor de deur. De ene dag zitten we nog 
heerlijk op het strand in de zon, de volgende dag ploe-
teren we door weer en wind langs de kustlijn. 

Spannende putt-wedstrijd van Nieuw Unicum

Repaircafé bij OOK Zandvoort tijdens Burendag 

De vierde editie van de Nieuw Unicum putt-wedstrijd werd georganiseerd door het bestuur 
en de vrijwilligers van de Zandvoortse golfclub Sonderland. In samenwerking met de Stich-
ting Vrienden van Nieuw Unicum, medewerkers en vrijwilligers van Nieuw Unicum kwam 
deze wedstrijd tot stand. Dit jaar deden er 14 deelnemers mee. 

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een 
broodrooster dat niet meer werkt? Een wollen trui waar 
mottengaatjes in zitten? Weggooien? Zonde! OOK Zand-
voort wil de bewoners van Zandvoort door middel van een 
Repaircafé mobiliseren om elkaar te helpen bij het repareren 
van kapotte maar vaak nog goede spullen die met een kleine 
reparatie weer een hele tijd mee kunnen. 

Na de koffie en thee met 
iets lekkers volgde het wel
kom door wedstrijdleider 
Mirjam Vrees bij Open Golf 
Zandvoort. Hierna ging het 
hele gezelschap naar de 
oefengreen om even te oe
fenen voordat de wedstrijd 
van start zou gaan. Er waren 
door Ger Vrees zeven uitda
gende holes uitgezet, van 
kort tot lang, waarbij ‘up
hill’ of juist ‘downhill’ putts 
nodig waren, maar ook wat 
makkelijkere putts op vlak 
terrein. Nadat alle deelne
mers de wedstrijd hadden 

In Nederland gooien we ont
zettend veel weg. Ook dingen 
waar bijna niets mis mee is, 
en die na een eenvoudige 
reparatie weer prima bruik
baar zouden zijn. Helaas zit 
repareren bij veel mensen 
niet meer in het systeem. 
Sommigen weten niet meer 

beëindigd kon de wedstrijd
leiding de balans opmaken. 
De uitslag voor de eerste en 
tweede plaats was duidelijk, 
maar op de derde plaats wa
ren twee deelnemers gelijk 
geëindigd. Ook het aantal 
geslagen ‘birdies’ bleek geen 
uitsluitsel te geven. Een play
off voor plek drie was dus 
noodzakelijk. Deze werd ge
wonnen door Coen Bartels.

Op het zonovergoten terras 
vond uiteindelijk de prijs
uitreiking plaats terwijl de 
deelnemers en vrijwilligers 

hoe dat moet. Reparatie
kennis verdwijnt snel. 

Een Repaircafé is een gratis 
toegankelijke bijeenkomst 
die draait om (samen) repa
reren. Bezoekers kunnen van 
thuis kapotte spullen meene
men. In het Repaircafé gaan 

konden genieten van een 
drankje en een hapje. Coen 
Bartels werd met 24 slagen, 
1 birdie en 4 slagen uit de 
playoff, derde en mocht 
een mooie glazen award 
meenemen. Op de tweede 
plaats eindigde Jan Romeijn, 
hij had 21 slagen nodig voor 
het uitgezette parcours en 
hij heeft 1 birdie geslagen. 
Maar de kampioen van de 
vierde editie was Cyriel Fleur, 
hij had slechts 17 slagen no
dig voor de zeven holes, op 
vier hiervan sloeg hij een 
birdie. Met kop en schouders 

zij samen met de deskundi
gen aan de slag. Zo valt er 
altijd wel wat te leren. Wie 
niets heeft om te repareren, 
neemt een kop koffie of thee. 
Of gaat helpen bij ander
mans reparatieklus. Zo leren 
mensen op een andere ma
nier naar hun spullen te kij
ken. En er opnieuw de waar
de van in te zien; tevens helpt 
het om mensen enthousiast 
en bewust te maken voor een 
duurzame samenleving.

Om dit project een goede 
start te geven en om te in
ventariseren of er animo 
voor is in Zandvoort zal het 

De winnaars, vlnr: Jan Romeijn, Cyriel Fleur, Coen Bartels

dus winnaar van de Nieuw 
Unicum Putt wedstrijd.

Voor elke deelnemer en 
vrijwilliger had Sonderland 
voor een presentje in de 
vorm van chocolade ge
zorgd. Een Haarlemse cho
colatier heeft van heerlijke 
Belgische chocolade tablet
ten gemaakt met golfmo
tieven. Arnoud Ongerboer 
de Visser, bestuurslid van 
de Stichting Vrienden van 
Nieuw Unicum, dankte alle 
medewerkers en vrijwilligers 
van Nieuw Unicum en ZGC 
Sonderland voor hun inzet 
om deze wedstrijd moge
lijk te maken en voor alle 
Sonderland vrijwilligers was 
er een cadeautje, gemaakt 
door bewoners van Nieuw 
Unicum. De wedstrijd is fi
nancieel mogelijk gemaakt 
door een bijdrage vanuit 
de Stichting Vrienden van 
Nieuw Unicum en het be
stuur van ZGC Sonderland. 
Een van de regelmatige 
golfers op de golfbaan van 
Open Golf Zandvoort was zo 
onder de indruk van dit ini
tiatief van de golfclub dat 
hij bestuurslid Mariël van 
der Meer toezegde om een 
bedrag te sponsoren voor 
de Nieuw Unicum putt
wedstrijd.

eerste Repaircafé van start 
gaan op Burendag, 21 sep
tember, van 13.00 tot 16.00 
uur. Op deze dag zijn vrij
willigers, gereedschap en 
materiaal aanwezig om di
verse reparaties uit te voe
ren. Die reparatiediensten 
worden gratis aangeboden. 
Alleen als er vervangende 
onderdelen nodig zijn, dan 
dient u de kosten daarvan 
ter plekke af te rekenen. Om 
kleine verbruiksartikelen te 
bekostigen, wordt een vrij
willige bijdrage zeer op prijs 
gesteld. Dus kom langs op 
Burendag bij OOK Zandvoort, 
Flemingstraat 55.

Mycophilia
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Ontheffing plaatsen voorwerpen openbare plaats
Er is een ontheffing afgegeven voor het plaatsen van keten op 
de hoek Tjerk Hiddestraat/Burgemeester van Alphenstraat van 
1 oktober 2013 tot 25 april 2014 in verband met werkzaamheden 
reconstructie Burgemeester van Alphenstraat.

streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

Vergadering van de Commissie voor welstand en monu-
menten 19 september
Donderdagmiddag 19 september vindt de vergadering van 
de Commissie voor welstand en monumenten plaats in het 
gemeentehuis. 
Precieze aanvangstijd en agenda worden vastgesteld op de 
dag van de vergadering. U kunt hierover donderdagochtend 
19 september tussen 9 en 11 uur bellen. Vraag naar de afdeling 
Ontwikkeling & Beheer, tel. 14023.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Van Galenstraat 132-226, plegen onderhoud gevel gebouw, 
ingekomen 04 september 2013, 2013-VV-112.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw ziens-
wijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt ma-
ken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het 
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan 
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat 
u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of 
ontheffing worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en 
pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden in-
gesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Evenementenvergunningen verleend 
Er is een evenementenvergunning verleend aan Comité Orga-
nisatie Shanty- en Zeeliederen Festival op zondag 29 september 
2013 van 12:00 uur tot 18:00 uur bij Beachclub 10, Raadhuisplein, 
Kerkplein, Gasthuisplein en Haltestraat

Gemeentelijke publicatie week 38 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 37 en de 
verdere in week 37 door het college genomen besluiten zijn in 
week 38 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Raadvergadering

 
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 24 september 2013. Zij 
houdt dan achter elkaar twee vergaderingen, Debat en Besluit-
vorming.

De onderwerpen van beide vergaderingen: 
• Begrotingswijziging Zorg en Inkomen
• (Her)benoeming bestuursleden Stopoz
• Initiatiefraadsvoorstel Uitstellen invoeren parkeerregime
 bewonersparkeren
• Wijziging Algemene plaatselijke verordening voor 
 horeca-exploitatievergunning
• Gedragscode voor bestuurders gemeente Zandvoort 2013
• Visie op Verblijfsaccommodaties 

Bij Besluitvorming bovendien:
• Toelating en installatie raadslid
• Lijst ingekomen post 8 augustus – 5 september 2013
• Verslagen van de vergaderingen van 27 augustus 2013

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 
vergadering Gemeenteraad - Debat begint om 20.00 uur en 10 
minuten na afloop daarvan begint de vergadering van Gemeen-
teraad – Besluitvorming. 

De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wij-
zigen. U vindt de meest recente agenda’s en alle infor-
matie op de website van de gemeente; klik hiervoor op 
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donderdag 
8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website 
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtenco-
ordinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiteraard 
kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan 
de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling ver-
wezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Reactie gemeente op berichtgeving wateroverlast
De gemeente heeft naar aanleiding van de berichtgeving 
in de Zandvoortse Courant over de overvloedige neerslag 
van vorige week een reactie gegeven, die wij u niet willen 
onthouden. De persvoorlichter kwam met het volgende 
bericht.

“Afgelopen dinsdag is er erg 
veel regen gevallen. Door de 
storm zijn er veel bladeren 

van bomen terechtgekomen 
op straat en de afvoerput
ten, de zogenoemde kolken. 

Het toestromen van het 
blad was mede oorzaak van 
een verminderde doorstro
ming naar de afvoerputten. 
Het gaat hierbij om twee 
straten: de Koninginneweg 
en de Haarlemmerstraat. 
Gemeentelijke medewer
kers hebben rond 18.00 

uur de afvoerputten vrij 
gemaakt van bladeren. Na 
inspectie is alles omstreeks 
20.00 uur vrijgegeven. Alle 
riool technische installaties, 
dat zijn zowel de pompen 
als de waterbergingen, heb
ben goed gefunctioneerd. 
Die werken automatisch. 

Storingen in riool techni
sche installaties hebben zich 
niet voorgedaan en hebben 
niet plaatsgevonden. Er is 
via de gemeentelijke meld
lijn slechts één klacht bin
nengekomen. De gemeente 
Zandvoort is constant bezig 
met onderhoud en het toe

passen van verbeteringen 
aan het rioolstelsel. Echter, 
rioolstelsels zijn niet bere
kend op zware regenbuien 
en berging door middel van 
water op straat, mits zonder 
schade, wordt landelijk als 
acceptabel en als een oplos
sing gezien.”
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schrijven voor deze spinning
marathon via www.spinnin
gatthebeach.nl, daar vindt u 
tevens meer informatie. De 
kosten daaraan verbonden 
bedragen € 35 waarvan het 
overgrote deel overgemaakt 
zal worden naar de stichting 
Spieren voor Spieren, waar de 
Zandvoortse Djonna Penning 
ambassadrice voor is.

Op 27, 28 en 29 september zal op Circuit Park Zandvoort het evenement 

‘DTM’ plaatsvinden.

Ingevolge de door de Provincie Noord-Holland d.d. 4 februari 2011 afge-
geven definitieve beschikking WM, informeren wij u hierbij dat wij voor 
bovenstaand evenement zogenoemde UBO-dagen zullen gebruiken.

Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit hoor-
baar zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen.

Met vriendelijke groet,

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

Mededeling aan 
alle inwoners 
van Zandvoort 
en omgeving

Zandvoort spint voor kinderen met spierziekte

Bij strandpaviljoen Thalassa start zaterdag 28 september 
om 11.00 uur een veelbesproken spinningmarathon. De ‘fi-
nish’ is om 14.00 uur. Het doel is geld inzamelen voor de 
stichting Spieren voor Spieren, een stichting die zich inzet 
voor kinderen met een vaak ongeneeslijke spierziekten. 

Het lijkt zo vanzelfsprekend 
voor de meeste mensen: 
kinderen kunnen onbe
zorgd rennen, fietsen, spe
len en sporten. Maar voor 
ongeveer 20.000 kinderen 
in Nederland is dit niet het 
geval. Zij hebben een spier
ziekte en dat beperkt ze in al
les wat ze willen en kunnen. 
Spieren voor Spieren helpt 
deze kinderen. De stichting 
doet dit op veel manieren, 
maar vooral door van men
sen met gezonde spieren 
te vragen om die spieren in 
te zetten voor zieke spieren. 
Elke cent die de Zandvoortse 
initiatiefnemers met dit 
evenement kunnen opha
len, gaat naar Spieren voor 
Spieren. En daarmee naar 

onderzoek voor spierziekten, 
naar wetenschappelijk baan
brekend werk, maar ook naar 
hulpmiddelen voor kinderen 
die geen zicht hebben op 
een zorgeloze jeugd. Voor 
wie een toekomstdroom on
zeker is en vaak kort. Djonna 
en Marten, de twee kinderen 
met een spierziekte die de di
recte aanleiding waren voor 
het organiseren van het eve
nement, zijn op 28 septem
ber persoonlijk aanwezig 
om alle deelnemers aan te 
moedigen.

Het initiatief wordt inmid
dels gesteund door veel 
Zandvoortse ondernemers 
en bekende topsporters als 
Epke Zonderland en Joyce 

Sombroek. De laatste, keep
ster voor het Nederlands 
hockeyelftal, maakte aan 
de organisatie via een per
soonlijke reactie kenbaar 
hoe verheugd ze is met het 
initiatief. “Vanuit mijn studie 
Geneeskunde help ik van sep
tember 2013 tot en met mei 
2014 zelf ook mee aan onder
zoek naar de spierziekte SMA. 
Om goed onderzoek 
te kunnen doen en 
om alle doelstellin
gen van Spieren voor 
Spieren te realise
ren is veel geld no
dig. Ik vind het dan 
ook geweldig om 
te horen dat er op 
28 september een 
spinningmarathon 
wordt georgani
seerd voor Djonna 
en Marten op 
het strand van 
Zandvoort.”

U kunt zich in
Djonna Penning

Scouting The Buffalo’s 
maken nieuwe vrienden

Het was zaterdag niet echt lekker weer voor de scouting. 
Maar dan toch op zo een regenachtige middag spreken van 
een leuke en vooral enthousiaste aanloop van belangstel-
lenden is een mooie opsteker bij de open dag van de scou-
tinggroep The Buffalo’s.

Van Bevers (4+), Welpen 
(7+) tot Scout (11+). Allemaal 
groepen die zeer uiteenlo
pende, sportieve en leuke 
dingen doen op de zaterda
gen dat de The Buffalo’s in 
Zandvoort actief zijn. Lekker 
zelf brood bakken bij een 
heerlijk verwarmend kamp

vuur was nu zeker een van de 
favorieten van de open dag. 
Veel belangstellende jonge
ren met ouders kwamen in 
ieder geval kennismaken en 
hopelijk betekent dat ook 
weer nieuwe leden voor de 
Zandvoortse Scouting The 
Buffalo’s. 

Zelf brood bakken
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Zandvoorter gaat voor de marathon van Venetië

Wederom geen punten 
voor SV Zandvoort

Start wintercompetitie Speurtocht JeugdSportPas 
langs sportveldjes

Zandvoorter Son Truong en zijn collega Richard van de 
Veen hebben het plan opgevat om samen de marathon 
van Venetië uit te gaan lopen. Niet alleen voor de prestatie 
willen de heren dit doen, ook willen zij met het uitlopen 
een bedrag bij elkaar lopen dat overgemaakt gaat worden 
naar de stichting KiKa, de stichting die fondsen werft om 
kinderkanker de wereld uit te krijgen.

Opnieuw heeft de hoofdmacht van SV Zandvoort geen 
punten kunnen halen. In een wedstrijd met twee gezich-
ten waren de gasten uit Zuidoost Beemster, ZOB, met 0-3 
te sterk. Twee doelpunten konden het predicaat ‘domme 
pech’ meekrijgen.

Met maar liefst drie Zandvoortse driebandenteams doet 
café Keur (voorheen café Oomstee) mee aan de recreatieve 
competitie van Zuid-Kennemerland. Gisteren (woensdag) 
speelde café Keur 3 thuis tegen van Gunsteren en café Keur 
1 uit tegen Yverda. Vanavond zal café Keur 2 in een thuis-
wedstrijd te bewonderen zijn tegen Vrije Vogels.

De JeugdSportPas startte op vrijdag 13 september met 
een speurtocht door Zandvoort. Sportservice Heemstede-
Zandvoort bracht met deze activiteit de buurt, het onder-
wijs en de sportvereniging dichter bij elkaar. 

Na een zoektocht naar een 
goededoelenorganisatie 
hebben zij gekozen voor de 
organisatie Kika, Kinderen 
Kankervrij. De reden hiervoor 
is dat zij allebei zelf kleine kin
deren hebben die gezond zijn 
en de kans hebben om in de 
toekomst een grote uitdaging 
aan te gaan. Maar dit geldt 
niet voor alle kinderen. Ook 
kinderen met kanker moeten 
zo een kans krijgen. Daarom 
willen zij geld inzamelen om 
de genezingskans voor deze 
kinderen te vergroten zodat 
zij in de toekomst ook een 
grootse prestatie kunnen 
neerzetten.

Hiervoor hebben zij uw hulp 
nodig! Zij willen voor uw 

Zandvoort begon sterk, kon 
de bal goed in de ploeg 
houden en er was sprake 
van prima aanvallend spel. 
Toch was Zandvoort niet in 
staat om dat surplus om te 
zetten in doelpunten. Met 
nog vijf minuten in de eer
ste helft te gaan sloeg de 
pechduivel toe. Een niet ge
vaarlijk lijkende voorzet van 
de gasten werd door een 
verdediger van Zandvoort 
met het hoofd geroerd en 
de al uit zijn doel vertrok
ken Boy de Vet was niet 
meer in staat om hierop te 
reageren. Tergend langzaam 
rolde het kleinood de doel
lijn over, 01.

Na de thee zou Zandvoort 
een heel ander gezicht krij
gen. Er werd meer en meer 
achteruit gevoetbald en 
slechts sporadisch was nog 
te zien dat de ploeg ook an
ders kan. Ook bij het tweede 
doelpunt voor de gasten 
speelde pech een grote rol. 
De Vet nam de bal met de 
voet aan en wilde die weg
trappen. Hij aarzelde echter 
heel even en schoot te laat, 
waardoor een aanvaller van 
de tegenstanders in staat 
was de bal te blokkeren. 
Die ging over een vertwij

Circa 30 teams uit de regio 
gaan in twee poules elkaar 
in een uit en een thuiswed
strijd bestrijden. Team Keur 
1 wordt gevormd door Henk 
v.d. Linden, Jeroen v.d. Bos, 
Maarten van Jaaren, Theo Keur 
en Ton Hendriks. Een sterke 
bezetting die zeker voor een 
plaats in de later te spelen na
competitie zullen gaan. Het 2e 
team bestaat uit de opvallend 
goed spelende Louis v.d. Mije, 
Dick Pronk en Ton Ariesen ter
wijl het 3e team van café Keur 
speelt in een samenstelling 
met Edwin Ariesen, Willem 

Kinderen uit groep 5 t/m 8 lie
pen een route van 4 kilometer 
langs een aantal speelplein
tjes in Zandvoort. Hier deden 
zij verschillende sportieve on
derdelen, als voetbal, jeu de 
boules, tafeltennis, klimmen, 
basketbal en hockey. Zo leer
den zij waar in Zandvoort in 
de openbare ruimte gesport 
kan worden. De onderdelen 
werden uitgevoerd met be
hulp van het Wim Gertenbach 
College, SV Zandvoort, basket
balvereniging The Lions en 
de Zandvoortse Hockeyclub. 
Tijdens de speurtocht moes
ten de deelnemers vragen 
over de sport in Zandvoort 

Richard en Son

Inleiding naar het derde doelpunt

Jeroen vd Bos van team 1

Opdracht bij een van de sportveldjes

voetbal

hulp graag iets terug doen. 
Als u als bedrijf besluit om ze 
te sponsoren, dan kunt u het 
volgende verwachten: uw 
bedrijfslogo op de hardloop
outfit van beide renners; uw 
bedrijf wordt geassocieerd 
met de Kikaorganisatie; uw 
bedrijfslogo wordt geplaatst 
op de website van Cegedim 
Nederland of uw bedrijf wordt 
vermeld in de nieuwsbrief van 
Cegedim Nederland 
Door deze samenwerking zal 
de marathon niet een indivi
duele prestatie worden maar 
een teamprestatie die alleen 
maar winnaars zal opleveren. 
Meer informatie krijgt u op 
www.linkedin.com/cegedim
nederland of via 0356955308. 
Dus gaarne uw support!

feld grabbelende De Vet 
heen waarna het voor de 
aanvaller een koud kunstje 
was de bal in een leeg doel 
te schieten, 02. “Ik zag dat 
hij hands maakte maar 
de scheidsrechter wilde 
hier niet op ingaan”, zei de 
Zandvoortse sluitpost na 
afloop. ZOB werd sterker en 
de wissels die trainer Pieter 
Keur doorvoerde konden 
daar niets tegen doen. Dat 
het uiteindelijk met een 
paar minuten te gaan ook 
nog, na een mooie uitge
speelde aanval, 03 werd, 
was voor de statistieken 
en dus voor de plaats op de 
ranglijst belangrijk. Daarin 
neemt Zandvoort voorlopig 
de laatste plaats in, gelijk 
met NFC en EDO hfc, die 
echter een beter doelsaldo 
hebben. 

Komende zaterdag speelt 
SV Zandvoort om 14.30 uur 
uit in Broek op Langedijk, 
dat zaterdag met 22 gelijk
speelde bij DVVA. Overige 
uitslagen 2e klasse A: EVC 
– Marken: 01; HBOK – 
Castricum: 54; AMVJ – AFC: 
00; Monnickendam – EDO 
hfc: 43; en de wedstrijd 
Beursbengels – NFC werd 
62.

Esveld, Frits Minnebo en Chris 
Alken. Voor de drie teams zijn 
zeker de aanvullende reser
ves als Hetty Wisker, de enige 
vrouw in het Zandvoortse bil
jartgeweld, Henk Kinneging 
en Dick ter Heijden vaak 
ook prima alternatieven. Al 
met al een spannende week 
waarin de eerste biljartpun
ten moeten worden gescoord. 
Wedstrijden beginnen overal 
altijd om 20.00 uur en sup
porters en belangstellenden 
zijn vanavond natuurlijk zeer 
welkom in café Keur aan de 
Zeestraat.

beantwoorden. Zij bleken op
vallend veel kennis over dit 
onderwerp in huis te hebben. 

JeugdSportPas 
Natuurlijk zijn er ook dit 
school jaar bij de Jeugd Sport
Pas weer verschillende spor
ten die in 4 kennismakings
lessen beoefend kunnen 
worden. Dit zijn basketbal, 
streetdance/hiphop, golf, 
surfen/suppen/powerki
ten en tennis en zwemmen. 
Wie mee wil doen aan de 
JeugdSportPas surft snel naar 
www.sportserviceheemste
dezandvoort.nl en klikt op de 
banner JSP. 
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KLM Open prooi voor Joost Luiten
Het is de Nederlandse topgolfer Joost Luiten gelukt om 
afgelopen zondag het prestigieuze KLM Open, het groot-
ste meerdaagse sportevenement van Nederland, te win-
nen. In een spannende play-off tegen de Spaanse routi-
nier Miguel Angel Jiménez trok Luiten aan het langste 
eind. Na het winnen van het Austrian Open tekende hij, 
ten overstaan van vele duizenden fans en liefhebbers, 
voor zijn tweede toernooizege van dit jaar. Een prestatie 
die nog geen vaderlandse speler heeft voorgedaan. Lui-
ten mag met zijn winst een bedrag van € 300.000 tege-
moet zien. 

Het toernooi dat dit jaar 
weer op de banen van de 
Kennemer Golf & Country 
Club werd afgewerkt kende 
veel uitersten. Zo was de 
donderdag zonovergoten, 
werd de vrijdag geken
merkt door veel wind en op 
de zaterdag kwam de regen 
geregeld met bakken naar 
beneden. Zondag echter liet 
Luiten voor de werkelijk dui
zenden fans die de weg naar 
het KLM Open wisten te vin
den, de zon weer schijnen. 

Dat een groot aantal spe
lers niet altijd even goed 
met de klimatologische 
omstandigheden wisten 
om te gaan mag duidelijk 
zijn. Van de 17 Nederlandse 
spelers haalden slechts 3 de 
schifting na de tweede dag: 
Luiten, Wil Besseling (uit
eindelijk 50e) en de pas 20 
jaar oude Rowin Caron, de 
enige amateur die het week
end mee mocht doen, werd 
zeer verdienstelijk 63e. Dit 
Brabantse toptalent mocht 
op zondag de Robbie van 
Erven Doorenstrofee, voor 

de beste amateur tijdens 
het KLM Open, in ontvangst 
nemen.

Leider
Luiten begon het toernooi 
niet echt sterk, op donder
dag noteerde hij ‘slechts’ 
een score van 1 en dat is 
voor een speler van zijn ka
liber zeer matig. Hij had vol
gens eigen zeggen het ‘korte 
werk’ niet goed uitgevoerd 
en eindigde de dag op een 
gedeelde 12e plaats. Vrijdag 
was de wederopstanding 
van Luiten en liet hij wel zien 
wat hij in zijn mars heeft. 
Met een mooie score van 5 
nestelde hij zich in de top 
van het klassement. Deze 
vorm hield hij ook vast op 
zaterdag. In de regen en met 
veel wind presteerde hij het 
om de par 70 baan als beste 
te ronden in 66 slagen en 
begon daardoor als leider 
aan de finaledag.

Play-off
De 49jarige Miguel Angel 
Jiménez had ondertussen 
ook niet stil gezeten en 

golf - klm open

Joost Luiten geconcentreerd aan het werk | Foto: Rob Bossink

met deze veteraan, hij won 
19 keer op de Europese Tour, 
ontspon zich een twee
strijd waar het publiek van 
smulde. Al vrij snel raakte 
Luiten zijn voorsprong op 
de Spanjaard kwijt, die 
op een gegeven moment 
zelfs een gat van twee sla
gen had gekregen. Luiten 
vocht zich terug en vooral 
op het laatste gedeelte van 
de tweede negen holes kon 
gesproken worden van ze
nuwachtige taferelen bij 
beide kemphanen. Toen ze 
bij de green van de laatste 
hole aankwamen was de 
stand in evenwicht; ieder 
had een score van 12. Toen 
ze alle twee de par veilig
stelden, was een playoff 
noodzakelijk. Opnieuw 
moesten ze de 18e hole ‘lo
pen’. Een uiterst spannende 
finale lag in het verschiet. 
Zowel Luiten als Jiménez 
was met zijn tweede slag 
op de green gekomen, al 
lag de bal van de latere 
kampioen er wat beter bij. 
Jiménez ging net als zijn 
opponent voor een ‘birdie 
putt’; beiden echter strand
den op korte afstand van 
de hole. Jiménez moest als 
eerste zijn par veiligstellen 
maar de afstand van circa 
1,5 meter was te groot om 
dat voor elkaar te krijgen, 
met als gevolg een zekere 
bogey voor hem. Luiten 
hield vervolgens wel zijn ze
nuwen in bedwang en mik
te zijn bal vanaf circa een 

meter in de hole. Het in de 
lucht gooien van zijn put
ter sprak boekdelen en een 
doldwaas publiek gaf hem 
minutenlang een staande 
ovatie. Joost Luiten had zijn 
goal bereikt en werd na 
Maarten Lafeber, die exact 
tien jaar geleden hetzelfde 
deed op de Hilversumse, 
de derde Nederlandse, na
oorlogse, winnaar van dit 
prachtige evenement. Met 
deze winst maakt Luiten 
een sprong op de wereld 
ranglijst vanaf de 81e plaats 
naar een plaats bij de eerste 
60. “Mijn doel is om dit jaar 
nog te stijgen naar een plek 
bij de eerste 50. Die mogen 
namelijk automatisch aan 
de Majors deelnemen”, zei 
hij na afloop.

Volgend jaar
De rust is teruggekeerd 
bij de Kennemer Golf & 
Country Club, althans voor 
wat betreft de massa’s toe
schouwers die de kassa’s 
passeerden. Nu moeten 
de baan en de faciliteiten 
weer helemaal op orde 
worden gebracht voor de 
leden en hun gasten. Het 
is dan uitzien naar komend 
jaar waarin het KLM Open, 
dat dan voor de 21e keer 
door de hoofdsponsor zal 
worden gesteund, weer in 
Zandvoort, op de schitte
rende gelegenheid van de 
Kennemer Golf & Country 
Club, op de agenda zal 
staan.

ZHC wint ook 2e wedstrijd
De Zandvoortse hockeydames hebben afgelopen zondag 
ook de uitwedstrijd bij het 16e team van Myra in winst om-
gezet. In Amstelveen werd het 0-1. Weliswaar was het spel 
niet zo sprankelend als de eerste wedstrijd, maar iedere 
drie punten zijn er toch drie. Bij aanvang konden de Zand-
voorters al rekenen op een zware wedstrijd na de melding 
van het arbitrale duo dat zij eigenlijk geen ervaring in het 
leiden van een hockeywedstijd hadden.

Waar vorige week de dames 
elkaar bij wijze van spreken 
blind konden vinden, liep het 
nu daarin volledig mank. “De 
wedstrijd ging in zijn geheel 
wat rommelig op de een of 
andere manier konden wij 
elkaar moeilijk bereiken in 
het veld en hadden de speel
sters moeite om op hun 
eigen positie te blijven spe
len. De tactiek die wij vorige 
week gebruikten had min
der uitwerking op deze club”, 
zei aanvoerster Nathalie 
Huisman na afloop. Door het 
gebrek aan ervaring bij de 
arbitrage werd ZHC ook nog 
eens uit hun spel gehaald.

“De scheidrechters waren in
derdaad erg slecht. Zo werd 
er amper gefloten voor ‘shoot’ 
(het zogenaamde ‘voetje’, 
red.) en ook werden er ballen 
uitgenomen door de tegen
stander in de cirkel en ook dat 

mag niet. Daarnaast werd er 
ook niet gefloten wanneer er 
door de tegenstander verde
digd werd op de knieën dus 
wij beseffen erg goed hoeveel 
wij boffen met onze scheids
rechters”, aldus Huisman 
die refereert aan de beide 
Zandvoortse arbiters die, met 
een karrevracht aan ervaring, 
hun thuiswedstrijden arbi
treren. Zandvoort scoorde het 
doelpunt uit een strafcorner. 
Julia Buchel sloeg de bal hoog 
in plaats van dat zij pushte, 
en terecht werd die goal dan 
ook afgekeurd. Even later kon 
Rowanne Teeuwen wel uit 
een strafcorner scoren. Dat 
bleek het enige doelpunt van 
de wedstrijd te zijn.

Komende zondag speelt ZHC 
weer uit. Nu zullen de dames 
van Reigers 4 in Hoofddorp 
om 13.00 uur als tegenstan
der in het strijdperk treden.

hockey

adverteerders

Administratiekantoor 
K. Willemse

Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Café Keur
Cense en van Lingen
Centerparcs  

Park Zandvoort
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dirck III Slijterijen
Dorsman Assurantiën

Exprom
Grand Café Restaurant XL
Heintje Dekbed Outlet
La Bonbonnière 
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
Pluspunt
Rijschool StartNGo
Tand Prothese Zandvoort
Tandartspraktijk Zandvoort
Theater De Krocht
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken  

Glaszettersbedrijf
Versteege's IJzerhandel
VVV Zandvoort/DTM feest

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

Geduldig en trots met de beker op de foto
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De beoogde nieuwe locatie van de weekmarkt, op de Grote Krocht en gedeeltelijk 
op het Raadhuisplein, is in goede aarde gevallen. Zowel de marktkooplui, de regu-
liere ondernemers in de straat en de gemeente spreken van een succes.

Afgelopen vrijdag opende wethouder Andor Sand-
bergen de lokale Keep it clean day, onderdeel van een 
landelijke dag om vooral zwerfvuil uit het milieu te 
halen. Diverse kunstenaars hebben zich aan het item 
verbonden en hebben een sculptuur van zwerfvuil 
gemaakt en dit tentoongesteld in het muziekpavil-
joen op het Raadhuisplein.

Behalve de kunstenaars 
hebben ook de groepen 6 
en 7 van de Oranje Nassau 
school zich verdiept in het 
probleem. De leerlingen 
hebben al het zwerfvuil 
rondom de school verza-
meld en daar eveneens een 
sculptuur van gemaakt. Het 
beeld werd in optocht naar 
het Raadhuisplein gebracht 
waar het een plaats kreeg 
tussen de creaties van de 
professionele kunstenaars. 

In de nacht van vrijdag op 
zaterdag is Beachclub Far 
Out volledig uitgebrand. 
De eigenaren Rob en Carin 
Petersen zijn verslagen maar 

Wethouder Sandbergen was 
uitermate tevreden met het 
werk van de school en had 
een verrassing voor de kin-
deren. Op het Raadhuisplein 
was een markt die eveneens 
in het teken van de dag 
stond. Daar was een kraam 
van ‘Nederland schoon’ en 
daar konden de kinderen al-
lemaal een klein presentje 
ophalen. Laten we hopen dat 
het thema aanslaat want 
het blijkt hard nodig te zijn.

hebben snel de moed weer 
opgepakt: in maart 2014 zal 
er een nieuwe Beachclub 
staan. Lees hun verhaal op 
pagina 7.

Weekmarkt op De Krocht bevalt goed Mooie opening van
‘Keep it clean day’

Volledig in de as

Markt op Grote Krocht wordt wellicht een blijvertje

Op weg naar het Raadhuisplein

Foto: Edwin Keur

De weekmarkt trok veel pu-
bliek dat ook oog had voor 
de reguliere winkels en dat 
is natuurlijk goed voor de  
klandizie. Ook het winkelend 
publiek was ingenomen met 
de locatie en kan bij wijze 
van spreken niet wachten 
totdat het permanent wordt. 
Kritische opmerken waren er 
ook, van “niet gezellig meer” 
tot “ik wil graag door het 
midden lopen”.

De kramen stonden met hun 

Op 1 oktober veranderen de regels 
voor het grof vuil. 

Kijk op www.zandvoort.nl/inwoner/
afval_milieu voor meer informatie. 

Gemeente Zandvoort

verkoopkant naar de beide stoe-
pen gekeerd zodat het publiek 
tussen de winkels en de kramen 
in liep. De vrachtwagens, waarin 
de bevoorrading ligt, stonden in 
het middenpad. Daar kan echter 
een levensgevaarlijke situatie 
ontstaan omdat hulpdiensten 
als brandweer, ambulance en 
politie er op die manier niet 
door kunnen. Daar moet dus 
nog iets op gevonden worden.

Wethouder Andor Sand bergen 
laat weten erg ingenomen te 

Toppunt van
bezuinigingen?

‘Kunstenaars die hun 
creaties van afvalresten 

moeten maken’

De Mannetjes

zijn met de nieuwe locatie, 
maar er zal wel goed geëva-
lueerd moeten worden. Als 
alles in kannen en kruiken is 
zal wellicht in december al 
permanent van deze locatie 
gebruik gemaakt kunnen 
worden. Als er wat kinken in 
de kabel zijn, dan wat later:  
in januari. Dan heeft 
Zandvoort wel een mooie 
plek voor een weekmarkt, 
zoals het een weekmarkt 
betaamt: in het centrum van 
het dorp.

Rechtsbijstand in verband 
met arbeid, bouwrecht, 

incasso, letselschade, huur,  
consumentenproblemen 

en echtscheiding.

Verspronckweg 1,  Haarlem 
023-5347156

(ook gefinancierde rechtshulp)
www.mesadvocaten.nl

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

De donkere dagen komen 
er weer aan…..

Moeite met de kleine lettertjes??
Kom nu naar 

SEA OPTIEK 
voor een gratis en 

vrijblijvende oogmeting en 
ontvang een leuke attentie!

Graag tot ziens
Michel&Anita

Sea optiek

uitverkoop

50%
korting!

op alle monturen
Kerkstraat 34-36 Zandvoort
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inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Club Nautique 
wenst alle deelnemers 

heel veel succes !
Maandag 30 september 2013 

3e Club Nautique - Classic Open
op Golfbaan Amsterdam - BBQ bij Club Nautique

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

sept/okt
26
27
28
29
30
1
2
3

familieberichten

20.44
21 .56
23.10

-
-
-
-
-

waterstanden

Spotlight
Wij zijn heel blij met de geboorte van 

ons kleindochter

Fenna Desirée Wendelgelst
Geboren op 17-09-2013

Heel veel liefde en geluk van opa’s en oma’s

Henk en Desirée van Eldik
Nelly en Fred Wendelgelst

Mijn allergrootste liefde moest ik loslaten
De kinderen hun lieve vader

De kleinkinderen hun trotse opa

Albertus Visser
- Bertus van Jankie -

 18 juli 1934 22 september 2013

Wij zullen hem enorm missen.

 H.S. Visser-Frank

 Erna en André
  Barée

 Rob en Petra
  Donny
  Michael, Damian

 Ellen en Paul
  Amanda en Max
  Stephany
  Remco

Herenweg 175
2106 MH Heemstede

Mijn man is overgebracht naar het uitvaartcentrum 
aan de Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 27 septem-
ber om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan 
de Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangkamer op de begraafplaats.

Mijn man hield van fleurige bloemen.

‘t Verlies was er al voor ’t einde. 
De rouw, voordat ’t einde kwam
toen die onzekere verwarring
bezit van jouw gedachten nam.
Wij voelden mee, jouw stil verdriet
nu rouwen wij, maar treuren niet.

Hendrika Maria Bakkenhoven
* 10-05-1931     19-09-2013

Zij overleed bij ons thuis op 82-jarige leeftijd.

Angelo Zinelli
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Helmersstraat 29
2041 PE Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Tot en met 6 oktober  
kunt U nog komen genieten  
voor lunch en diner

Drie gangen 
keuzemenu: 
€ 24,50 p.p.

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Duo van dungesneden cajunkipfilet met
 een mayonaise van bieslook en knoflook & huis

gerookte carpaccio met truffelolie en tête de moine
of

Hollandse garnalen cocktail
❖

Kabeljauwfilet met mosterdsaus
of

Lamshaasjes met een warme knoflooksaus
❖

Verrassing van de Chef

-
-
-
-

00.35
02.06
02.40
03.16

04.36
04.45
05.46
06.46
07. 45
09.40
10.56
1 1 . 3 4

08.35
09.20
10.26
1 1 . 5 0
1 3 . 3 4
14.36
1 5. 0 5
1 5. 3 6

16.24
1 7. 0 5
1 7. 4 5
19.06
20.34
22.06
23.06
23.40

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika
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column

… staat er elke dag of week 
een onderwerp centraal. 
Op 29 september vraagt de 
Hartstichting om op die dag 
iets roods aan te trekken om zo 
aandacht te vragen voor hart- 
en vaatziekten bij vrouwen. 
Aankomende week is het de 
week van de eenzaamheid én 
de eerste nationale Fotoweek. 
Een soort van Boekenweek 
maar dan voor fotografie met 
als thema ‘Kijk! Mijn familie’. 
Met online ‘het grootste fa-
miliealbum van Nederland’ en 
tentoonstellingen.
Hoewel de fotografie pas in de 
jaren ’40 en ’50 van de 19e eeuw 
goed in opkomst kwam, heeft 
Zandvoort een schat aan oude 
foto’s, gemaakt door de firma 
Bakels. Zo is de geschiedenis 
van Zandvoort goed bewaard 
gebleven. In die tijd had ons 
dorp nog drie fotozaken: Bakels, 
Hamburg en een aan het eind 
van de Haltestraat. De naam is 
mij ontschoten. Tegenwoordig 
is er alleen de fotozaak van 
Menno Gorter nog die dapper 
standhoud tegen de digitalise-
ring. Want fotorolletjes zijn er 
bijna niet meer.
Zo heb ik nog stapels oude 
foto’s in een schoenendoos 
die ingeplakt moeten worden. 
Soms kijk ik er weleens in maar 
de deksel gaat er dan weer snel 
op. Die klus komt straks wel, als 
ik tijd heb. Op Facebook wor-
den ook veel foto’s geplaatst 
van het strand en zonsonder-
gangen. De een nog mooier 
dan de ander. Heel vaak zie je 
foto’s van Zandvoorters bij het 
weerpraatje op TV verschijnen. 
Zo komt Zandvoort weer mooi 
in beeld.
Elke foto heeft zijn eigen ver-
haal. Ze kunnen aanleiding 
geven voor een gesprek over 
iemand die er niet meer is. 
Of laten ze leuke vakanties 
herleven. Misschien kunnen 
de twee onderwerpen, een-
zaamheid en fotografie, voor 
volgend jaar een goede combi-
natie zijn? Want niets is leuker 
om samen foto’s te be-
kijken, gebeurtenissen 
te herinneren of verha-
len uit te wisselen. Dus 
gewoon doen! N
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Volgens mij…
September

26	 Ladies	Night - Center Parcs, aanvang 20.00 uur

27-29	 DTM - Circuit Park Zandvoort

28	 Oktoberfest - Duits feest met live muziek. 
 Raadhuisplein, aanvang 19.00 uur

28		 Spinning	at	the	Beach - Strandpaviljoen Thalassa 
 (18), aanvang 11.00 uur 

28		 Museumpodium - met het koor To the Point. 
 Zandvoorts Museum, aanvang 14.45 uur

28		 Stads-	en	Dorpsomroepers - Kerkplein, 
 12.00-16.30 uur 

28		 Babbelwagen - Openluchtvoorstelling Kerkplein, 
 aanvang 20.00 uur

29		 Shantykoren	en	zeeliederenfestival - Centrum, 
 10.30-17.30 uur

29		 Rommelmarkt - Theater De Krocht,10.00-16.00 uur
oktober

1		 Cinema	Nostalgie - The Sting (1973). 
 Circus Zandvoort, aanvang 13.00 uur

5		 Disco	Fever - Wapen van Zandvoort (Dj Anciano), 
 aanvang 19.00 uur

^ SEPTEMBER	_ OkTOBER a	

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
26 september t/m 2 oktober

VAMPIERZUSJES (NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 u. 
SPIJT (NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 u.
SMOORVERLIEFD
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI om 19.00 u.
THE HEAT
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI, om 21.30 u.
CINEMA NOSTALGIE: THE STING
Met Paul Newman & Robert Redford
DI om 13.30 u.
FILMCLUB: STAND UP GUYS
Met Al Pacino & Christopher Walken
WO om 19.30 u. 
VERWACHT: 
PLANES ->VOORPREMIERES VANAF 5 OKTOBER
ONE-DIRECTION: THIS IS US (3D) ->VANAF 12 OKTOBER
WE’RE THE MILLERS

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

zin in de krocht

Inloop ‘Entree van Zandvoort’ goed bezocht

Hazes Meezingfeest weer groot succes

Oktoberfest: Zandvoort gaat op zijn Duits

Afgelopen zaterdag en maandag had de gemeente Zand-
voort een opstelling gemaakt in het oude ING kantoor in 
de Burg. Engelbertsstraat. Er stonden informatieborden en 
drie deskundigen waren aanwezig die de meest uiteen-
lopende vragen kregen en ze ook konden beantwoorden. 
Het ging over de ‘Entree van Zandvoort’.

Andre Hazes mag dan al negen jaar dood zijn, in Zandvoort 
komt hij een keer per jaar tot leven tijdens het Andre Ha-
zes Meezingfeest, dat Kees Rutgers sinds de dood van de 
Amsterdamse volkszanger organiseert. Dit jaar was Laurel 
& Hardy voor een avond omgedoopt tot Laurel & Hazes. 

Als op Circuit Park Zandvoort een geweldig weekend met 
de meest spectaculaire races van het jaar rondom de DTM 
plaatsvindt en men doet dat ook nog eens eind september, 
dan is de link naar een origineel 'Deutsches Oktoberfest' snel 
gelegd. Zo ook voor de organisatie van de Muziekfestivals in 
Zandvoort dat zaterdagavond een ‘Duits’ feest organiseert.

Grofweg wordt daarmee 
het gebied vanaf het NS-
station tot aan het strand 
voor het Palace Hotel aange-

Dit Zandvoortse Hazesfeest 
blijkt ieder jaar weer een 
publiekstrekker voor oud tot 
jong. Het succes van de for-

Het is een traditie in zuidelijk 
Duitsland en de Alpenlanden 
om grote bierfeesten in ok-
tober te organiseren, beetje 
vergelijkbaar met het carna-
val dat wij kennen. Hoewel: 
voor wintersporters en lief-
hebbers van après-ski wordt 

duid. Bezoekers konden hun 
ideeën en meningen geven 
over het gebied. De provin-
cie heeft een subsidie ter 

mule is dat de bezoekers ac-
tief betrokken worden bij het 
meezingen via een microfoon 
die de zaak rondgaat, waar-

het zaterdag ook een feest 
van herkenning. De muziek 
wordt verzorgd door de band 
Rosentaler. Ze spelen een aan-
eenschakeling van alpenrock, 
schlager, polka, après-ski en 
dat ook nog aangevuld met 
Nederlandse feestmuziek. 

beschikking gesteld om dat 
gebied te gaan ontwikkelen 
en aantrekkelijk te maken 
voor de vele toeristen die 
met de trein naar Zandvoort 
komen. 

De informatieverschaffers 
ontvingen zaterdag meer 
dan 50 belangstellenden. 
Het was de bedoeling dat 
ze rond 16.00 uur klaar zou-
den zijn maar pas een half 
uur later ging de laatste 
belangstellende de deur 
uit. Maandag was het iets 
minder druk maar de ge-
meente was tevreden over 
de belangstelling. Alle vra-
gen en opmerkingen wor-
den nu gecategoriseerd en 
indien mogelijk in de plan-
nen meegenomen.

bij de teksten op tv-schermen 
te zien zijn. Wim Mendel zat 
achter de knoppen en draaide 
het ene na het andere Hazes-
nummer; van zijn grootste 
hits tot minder bekende num-
mers die door hun bijzondere 
teksten ware pareltjes blijken.

Een van de hoogtepunten 
was het live optreden van de 
Amsterdamse zanger Mick 
Harren. Die is alle negen af-
leveringen van de partij ge-
weest en hij blijkt een ware 
Hazes-vertolker te zijn. Mick 
zette de kroeg binnen de 
kortste keren op zijn kop en 
maakte het Meezingfeest 
compleet.

Het Raadhuisplein wordt 
aangekleed als een echte 
Oktoberfest-locatie met 
lange tafels, Dirndl Mädchen 
in de bediening, bier, brat-
wurst en pretzels. Alle be-
zoekers worden overigens 
van harte uitgenodigd om 
ook in passende kledij te 
komen. “Wir begrüßen auch 
unsere deutsche Gäste, 
und heißen Sie herzlich 
Willkommen”, aldus de or-
ganisatie. Het Oktoberfest 
op het Raadhuisplein begint 
zaterdag om 19.00 uur.

Veel belangstelling voor de inloopgelegenheid

Meezingen vanaf het grote scherm
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Najaarsbeplanting o.a.:
Violen - Erica - 

Calluna - Gaultheria

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

burgerlijke stand
16 september - 22 september 2013
Geboren:
Sophia Dionicia, dochter van: Beaufort, Raymond en: Versluis, 
Suzanne Louise Maria
Hussein Ismail Ahmed, zoon van: Hussein Ismail Ahmed en: 
Maryan Ma’alin Somo

Ondertrouwd:
Selerzyński, Tomasz Mieczyslaw en: Dziemińska, Agnieszka

Gehuwd:
Mes, Paulus Petrus Christiaan en: Keur, Danielle

Overleden:
Wentink, geb. Lasschuit, Anna Elisabeth, geb. 1946
Boekee, Ivan Teunis, geb. 1963
Bouwens, Josina Theresia Maria, geb. 1952
Wilkes, Hans, geb. 1937
Smit, Constant Arnoldus Maria, geb. 1949

Protestantse gem. Zandvoort
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur Dr. T.G. van der Linden 

RK Parochie St. Agatha
www.aap-parochies.nl
10.00 uur M. Wagemaker

RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur diaken J. Belt 

Evangelische Gemeente
www.gebedzandvoort.nl
Huis van Gebed Zandvoort
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken- Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Tel. 023 - 57 175 80

  EINDFEEST VRIJDAG 11 OKTOBER
Na een waanzinnige mooie zomer nodigt  

iedereen uit om het seizoen feestelijk af te sluiten.

17.00-20.00 uur een gezellige borrel 
met lekkere hapjes

20.00 uur start onze dj, happy hour (1+1) 
en gaat  dak eraf.

Specialist voor al uw bloemwerken.

'n Bloemetje of 'n plantje kado geven?
Maakt niet uit, het is altijd goed!

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Vischloopersmenu:
De beroemde sliptongen actie 

+ friet en sla 
Reserveren niet mogelijk

Tot ziens in XL
Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | info@grandcafexl.nl

Grand Cafe  X L
ElkE woEnsdag

€ 1,-
 pEr stuk
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

stimulerend voor de lo-
pers, waaronder ook altijd 
Zandvoorters te vinden 
zijn. Gaat u kijken en laat 
u horen!

Jerry Kramer 
geïnstalleerd
Afgelopen maandag is raads -
lid Jerry Kramer (VVD) geïn-
 stalleerd als lid van de Pro-
vin ciale Staten van Noord -
Holland. Onze plaatsgenoot 
stond bij de Provin ciale 
Staten verkiezingen van 
twee jaar geleden op een 
net niet verkiesbare plaats 
maar is in de loop van tijd 
steeds opgeschoven met 
als resultaat dat hij nu ‘aan 
de beurt’ was om zitting te 
nemen in het provinciale 
bestuur van Noord-Holland. 
Kramer blijft daarnaast lid 
van de gemeenteraad van 
Zandvoort en heeft aan-
gegeven dat hij ook op de 
groslijst van zijn partij voor 
de gemeenteraadsverkie-
zingen van 19 maart ko-
mend jaar wil blijven staan 
en dus beschikbaar is voor 
nieuwe termijn van vier jaar 
gemeentepolitiek. 

Marathon voor het 
Reumafonds
Slender You Zandvoort doet 
ook dit jaar weer mee aan de 
Slender You Marathon voor 
het Reumafonds. Tijdens de 
open dag op 4 oktober kan 
met korting worden ge-
slenderd en ook de andere 
apparaten zijn speciaal op 
deze open dag in prijs ver-
laagd. Tevens kunt u uw 
haar laten föhnen, nagels 
laten lakken, voeten laten 
masseren en scrubben en er 
is een loterij. De opbrengst 
gaat naar het Reumafonds. 
Het Reumafonds is afhan-
kelijk van particuliere dona-
ties en giften en is daarom 
zeer blij met de jaarlijkse 
Slender You Marathon. 
Kom dus naar de open dag 
van Slender You Zandvoort, 
Hogeweg 56A, van 08.30 tot 
02.00 uur.

Zin in Zandvoort

Het gebied rond het van 
Fenemaplein wordt steeds 
meer een kunsthoek. Dit 
keer wordt de muur aan 
de Burg. Engelbertstraat 
kunstzinnig aangepakt. De 
kunstenaars Hilly Jansen 
en Ellen Kuijl plaatsen op 
de muur in mozaïek ‘Zin in 
Zandvoort’. Het is een ge-
weldige klus die voorlopig 
nog niet af is. Maar nu al 
ziet het er 100 keer beter 
uit dan daarvoor. In samen-
werking met de onderne-
mers die een zaak hebben 
bij de muur en de ge-
meente wordt langzaam-
aan de kale muur mooi 
opgeknapt. De vrijwilligers 
kunnen trots zijn op hun 
inzet en werk. Welke muur 
is straks aan de beurt?

Leefbare kust
Of u windmolens op vijf 
kilometer uit het strand 
nu wel of niet mooi 
vindt, de kans is groot 
dat dit ons overkomt. 
Het Bewonersplatform 
Leefbare Kust (BLK) pro-
beert dit in samenwer-
king met de Gemeente 
Zandvoort en andere kust-
gemeenten te voorkomen. 
Het BLK wil u graag vertel-
len wie ze zijn, wat ze doen 
en waarvoor ze staan. De 
doelstelling van het BLK, 
het realiseren van een ple-
zierige leefomgeving aan 
de kust waarin het fijn 
wonen en verblijven is, is 
zondermeer een wens van 
alle Zandvoortse inwo-
ners. Daar maakt het BLK 
zich hard voor. Maar er is 
meer. De mogelijke komst 
van windmolenparken 
veel dichter bij de kust en 

de aangekondigde bouw 
van hotelbungalows op het 
strand. Wat zijn de effecten 
hiervan voor Zandvoort  
en haar bewoners? BLK 
deelt de informatie graag 
met u. Geïnteresseerden 
zijn welkom tijdens het 
‘open huis’ op donderdag 
10 oktober in de Koffieclub 
aan het Kerkplein, aanvang 
20.00 uur. 

Rommelmarkt
Komende zondag wordt 
in theater De Krocht de 
Zandvoortse Rommelmarkt 
georganiseerd. Op deze 
markt worden uitsluitend 
tweedehands spulletjes 
aangeboden, alsmede an-
tiek, curiosa, verzamelin-
gen, boeken etc. De markt 
is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur en de gehele dag 
is de bar in De Krocht ge-
opend voor koffie, drankjes 
en broodjes. De toegang is 
gratis. Hierna volgt dit jaar 
nog 1 rommelmarkt in De 
Krocht en wel op zondag 
8 december. Deze zal ge-
heel in kerstsfeer gehou-
den worden. Voor even-
tuele deelname aan deze 
markt kunt u een e-mail 
sturen naar de beheerder 
van Theater de Krocht: 
dekrocht@ziggo.nl. 

Hardlopers

Komende zondag 29 sep-
tember is de Zilveren Kruis 
Achmealoop. De route van 
de halve marathon loopt 
een deel door Zandvoort, 
namelijk via het duingebied 
vanaf Kraantje Lek, onder 
het tunneltje bij Noord door 
en dan langs de volkstuinen 
naar de Zeeweg. Daarbij is 
publiek natuurlijk leuk en 

Ladies Night Zandvoort @ Center Parcs 
Donderdag 26 september is de eerste Ladies Night Zand-
voort @ Center Parcs Park Zandvoort aan Zee. De organi-
satie van dit evenement is een samenwerking van Center 
Parcs Zandvoort en Zandvoortse ondernemingen Well-
nesspraktijk Ixchel en Long Island Wedding & Planning. 

Onder de deelnemers van 
deze sprankelende avond 
bevinden zich diverse on-
dernemers die zijn aan-
gesloten bij het onderne-
mersnetwerk ‘Women in 
Business Zandvoort’, zoals 
100% Ramaer, Candles and 
Cushions, Bibi for Shoes, You 
Did Floral Design, Daisy’s 
Lingerie, Pedis & Cura en 

Beachside Personal Training.

Daarnaast doen er nog veel 
meer leuke (Zandvoortse) 
ondernemingen mee zo-
als Sport-itt, Kleurig Leven, 
Mooi geluk, So Me Lifestyle, 
Pour Vous Moerenburg, 
Cakeworks Studio, Atelier 
61, Miraly, Your Dream Nails, 
Beachclub Far Out en Shi 

ZANDVOORT SCHOON!? maakt een doorstart…

Gemeente Zandvoort

Bai. Om de dames wat meer 
armslag te geven is er een 
mannenbar en opvang voor 
de kinderen met het nodige 
entertainment.

Donderdagavond wordt een 
avond vol shopplezier: siera-
den, mode in alle maten, pe-
dicure, interieuraccessoires, 
parfum, make-up, schoenen, 
lingerie, sportkleding en je 
kunt een foto laten maken! 
Vanaf 20.00 uur is iedereen 
welkom. Entree: € 15 inclu-
sief ‘high wine’ en ‘goodie-
bag’ voor de eerste 100 da-
mes.

Deze week is de laatste keer dat grof huisvuil automatisch wordt 
ingezameld per wijk. Vanaf volgende week kunt u zelf bepalen of 
u het grofvuil wegbrengt of op laat halen. De grofvuilwagen rijdt 
alleen nog op afspraak en niet meer door de hele wijk. U moet 
vooraf bellen om afspraak te maken. U kunt ook de keuze maken 
om zelf grofvuil weg te brengen naar de milieustraat in Heemstede 
of Haarlem, 6 dagen per week, inclusief de zaterdag.

Zelfs de kleinsten lieten zich de haring goed smaken

Drukke haringproeverij 
bij De Zeemeermin

Afgelopen zaterdag hebben Mandy en Patrick Berg van De 
Zeemeermin vis & snacks op de boulevard Barnaart, hun 
klanten weer laten bepalen welke haring ze gaan verko-
pen totdat de Hollandse Nieuwe er weer is. Iedere klant 
die een ingevulde haringstrippenkaart inleverde kreeg een 
uitnodiging om haring te komen proeven. 

Omdat het Burendag was, 
waren de bewoners van het 
naast de loods gelegen flat-

gebouw en de Voltastraat 
eveneens uitgenodigd. Het 
was dan ook gezellig druk, 

naar schatting waren er 450 
mensen op het feest afgeko-
men. Zij werden verzocht om, 
na het proeven van vier ver-
schillende partijen haring, de 
lekkerste naar eigen smaak 
uit te kiezen. “Ongelooflijk 
wat een drukte. We heb-
ben, met onze eigen me-
dewerkers en met de steun 
van onze leverancier Hoek 
uit Katwijk die vier haring-
snijders afvaardigde, niet 
minder dan 2.100 haringen 
uitgedeeld. Er werden in to-
taal 350 stembiljetten uit-
gedeeld en na telling bleek 
haring C het gewonnen te 
hebben. “Het lag dit jaar 
dicht bij elkaar. Toch was C 
met 103 voorkeurstemmen 
de haring die het meest in de 
smaak lag”, aldus Patrick, die 
nu weet waar hij aan toe is.

Vanaf volgende week zal rondzwervend afval en overhoop gehaald grof huisvuil naar 
verwachting minder het straatbeeld bepalen dan voorheen. Dus minder zwerfvuil 
en illegale dumping. Daarnaast nog een voordeel: betere afvalscheiding = beter 
hergebruik van grondstoffen. Kijk voor meer informatie op www.zandvoort.nl

Grofvuil brengen óf laten halen, u kunt altijd zelf bepalen!
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Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Let op!

Zaterdag zijn we er weer.
We staan weer 

uitgerust voor u klaar.
Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Afscheidsmenu 
Vanaf donderdag 26 september tot en met zaterdag 12 oktober,

m.u.v. zondag 6 oktober (Culture at the Beach – zie ook www.plazand voor meer info) 
serveren wij weer ons afscheidsmenu om het einde van het strandseizoen in te luiden. Voor de vriendelijke 

prijs van € 19,95 p.p. kunt u nog een keer komen proeven van het lekkers uit de keuken van PlaZand. 

Strandrestaurant-beachclub Plazand | Paviljoen 17 Strandafgang de Favauge, Zandvoort aan Zee
T 023-5715564 | E: Info@plazand.nl | @plazand |facebook.com/plazand.zandvoort | plazand.nl

Voorgerechten – keuze uit:
Krachtige kreeftensoep met een vleugje cognac

♦
Carpaccio van ossenhaas met truffelmayo, Parmezaan & pijnboompitten 

♦
Vegetarisch voorgerecht
een vegetarische verrassing 

♦
Gemarineerde zalm met wagamé & rivierkreeftstaartjes

Hoofdgerechten – keuze uit:
Ossenhaaspuntjes met saus van Gorgonzola op verse groenten

♦
Vis van de dag

wisselend visgerecht met garnituur
♦

Krokant gebakken eendenborst op zuurkool
geserveerd met rode wijn-kaneelsaus 

♦
Vegetarische pasta - Geitenkaas tortellini 

met geroosterde courgette & zongedroogde tomaatjes

Nagerechten – keuze uit:
Scroppino

♦
Dessert Plazand

RESERVEREN GEWENST - TEL. 023-5715564

ZANDVOORT PAS

 5% 
korting

Dobey Zandvoort
Grote krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345 *

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Maak van deze kerst een echt 
feest voor je trouwe maatje 

Dobey heeft alles 
om ze extra te 

verwennen, zelfs 
mooie cadeaus voor 

onder de boom. 

Kom dus snel langs 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Dobey Zandvoort
Grote Krocht • 2042 LX Zandvoort

023 - 5719345 

Vier Vrijdag 4 oktober 

dierendag bij dobey
Samen met dierentolk Ingrid Gordijn

Zij is dan van 11 tot 16 uur aanwezig 
voor al uw vragen
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In 1994 richtte Henk Kinneging zijn bedrijf Exprom op; een 
zaak die gespecialiseerd is in relatiegeschenken, kerst-
pakketten en veel andere artikelen, zoals verder duidelijk 
wordt uit dit artikel.

Henk: “Helaas heeft de crisis 
van de laatste jaren duidelijk 
gemaakt dat vele bedrijven 
drastisch moeten bezuinigen 
en dit ging vaak ten koste van 
de luxe artikelen ten behoeve 
van medewerkers en klanten. 
Ik ben daardoor een paar 
grote klanten kwijtgeraakt. 
Ook de gemeente Zandvoort 
is gestopt met het verstrek-
ken van kerstpakketten.” Zijn 
omzet is daardoor behoorlijk 
gedaald en dat heeft er mede 
toe geleid dat hij dit jaar 
van 1 april tot 1 oktober als 
groundsman is gaan werken 
bij de tennisclub Zandvoort. 
“Ik verzorg dagelijks ’s mor-
gens vroeg een aantal uren 
het onderhoud van de banen 
en het park, en extra bij toer-
nooien en wedstrijden, wat 
heel leuk werk is. Gelukkig 
is er ook positief nieuws te 
melden, want ik merk dat de 
mensen weer wat meer ver-
trouwen krijgen. Daardoor is 
er sprake van een stijgende 
lijn en is er duidelijk licht aan 
het eind van de tunnel!”

Het blijft een gegeven dat 
men het ontvangen van 
een attentie door een be-
drijf of werkgever toch als 
een soort beloning ervaart. 
De mogelijkheden hiertoe 
biedt Exprom in ruime mate 
en het grote voordeel is dat 
het merendeel van de artike-
len vanaf zeer kleine aantal-
len leverbaar is. Daarnaast 
krijgt de klant altijd eerst een 
zichtmonster, wat vooral bij 
kleding, die zowel bedrukt als 
geborduurd kan worden, een 
voordeel is. Die kleding kan 

Exprom Relatiegeschenken

bestaan uit polo’s, T-shirts 
of sloven voor in de horeca. 
Er is eveneens een speciale 
golflijn. Naast bedrukte bal-
len, hij heeft onlangs nog 
1.200 golfballen geleverd 
tijdens het KLM Open, zijn 
er regenbroeken, paraplu’s 
en natuurlijk allerlei acces-
soires, zoals tees, markers en 
pitchforks. De horeca kan ver-
der bij Exprom terecht voor 
bedrukte wijn- en bierglazen, 
lucifersdoosjes en de handi-
ge bestekzakjes. Verder is er 
een ruime keuze in wijnge-
schenken, schrijf-, zilver- en 
lederwaren en andere recla-
meartikelen. Alles is te be-
zichtigen in zijn showroom, 
die in Limmen staat.

De laatste jaren vindt er dui-
delijk een verschuiving plaats 
bij de inhoudskeuze van de 
kerstpakketten. Veel bedrij-
ven merken dat hun doel-
groep graag zelf hun cadeau/
relatiegeschenk uitzoekt en 
hiervoor zijn diverse alterna-
tieven beschikbaar. Zo wordt 
dan de mogelijkheid gebo-
den om via www.mijneigen-
kadootje.nl een keuze uit het 
grote assortiment te maken 
of via www.bonplaza.nl, ui-
teraard via Exprom, een ge-
personaliseerde waardebon 
ter beschikking te stellen. 
Kortom, heel veel mogelijk-
heden om toch uw waarde-
ring naar relaties, van welke 
aard dan ook, te laten blijken.

Exprom, tel. 023-5720169 of 
06-22909491. 
Meer informatie vindt u op 
www.exprom.nl. 

door Erna Meijer

De dag na de brand was er niets meer van de beachclub over | Foto: Edwin Keur

Drama vol emotie na brand Beachclub Far Out
Afgelopen vrijdagnacht brandde Beachclub Far Out af. Het hele strandpaviljoen stond in 
korte tijd in lichterlaaie. Er was geen redden aan. Wat een drama voor de eigenaren  Rob 
en Carin Petersen en hun gezin. Weg levenswerk!

Rob Petersen verhaalt een 
paar dagen later hoe hij het 
heeft beleefd. “We hadden 
die vrijdag in onze zaak een 
feest gehad. Om een uur 
of elf gingen die mensen 
weg. Wij moesten daarna 
naar onze zoon Nick, die om 
twaalf uur jarig was. Met 
vrienden en een deel van de 
medewerkers, Nick werkt 
ook bij ons in de zaak, zouden 
we hem in zijn appartement 
aan de boulevard, schuin te-
genover Far Out, verrassen. 
Toen wij daar aankwamen, 
bleek er te weinig bier te 
zijn. Ik ben toen snel naar 
de zaak teruggegaan. Of er 
toen al iets brandde, weet ik 
niet. Doordat ik een hersen-
beroerte heb gehad, ben ik 
mijn reuk kwijt. Maar rook of 
zoiets heb ik niet waargeno-
men. Dat geldt ook voor de 
strandpolitie, die om kwart 
over twaalf nog langsreed, 
naar binnen scheen om te 
kijken of er nog mensen wa-
ren. Ook toen leek er nog niks 
aan de hand.”

Rob herinnert het zich al-
lemaal nog goed. “Nadat 
we onze zoon met zijn 23e 
verjaardag hadden gefeli-
citeerd zijn Carin en ik naar 
huis gegaan. We waren nog 
maar net onderweg toen 
Nick ons in paniek belde. 
Vanaf het balkon zagen ze 
dat Far Out in brand stond. 

Eenmaal terug, rende ik als 
een speer naar beneden; met 
een brandblusser dacht ik 
de brand te kunnen blussen. 
Carin schreeuwde dat ze me 
moesten tegenhouden en 
dat heeft een van de brand-
weerlieden ook gedaan. Ik 
ben daarna opgevangen 
door iemand van de strand-
politie en even later was ook 
burgemeester Niek Meijer 
bij me om me te helpen. Hij 
adviseerde me om meteen 
de verzekering te bellen.” 
De brand is ontstaan aan de 
linkerkant op het overdekte 
terras. 

Is alles wel goed gecontro-
leerd voor iedereen weg was? 
Rob weet het zeker. “We heb-
ben nog wat spullen klaar-
gezet voor de volgende dag, 
ons vaste controlerondje ge-
maakt, alle deuren gesloten 
en pas daarna zijn we ver-
trokken. Ondanks dat zater-
dagmorgen vroeg agenten 
van de forensische opspo-
ring een uitgebreid sporen-
onderzoek hebben gedaan, 
is de oorzaak van de brand 
moeilijk te achterhalen. Er 
is zoveel verbrand. Daar baal 
ik van, ik had graag geweten 
hoe de brand is ontstaan.” 

Op zondag had Carin de 
kracht om een emotionele 
mail rond te sturen waar je 
kippenvel van krijgt. Daarin 

beschrijft zij hoe zij het dra-
ma heeft ervaren. Zoals het 
moment dat zij wordt ge-
confronteerd met de brand: 
“Toen wij terug kwamen op 
de boulevard kwamen de 
vlammen uit het dak van 
de feestzaal en de patio. Er 
volgde een ongelooflijke 
klap. Waarschijnlijk de gas-
flessen. Angst, paniek, ver-
driet, machteloosheid, we 
voelen van alles. Dan volgen 
de uren, waarin je een groot 
deel van je leven voor je ogen 
ziet verdwijnen. Ik zit op de 
stoeprand en kijk toe. Voel 
mij een toeschouwer van 
de verkeerde film. De nacht 
wordt dag en wij...wij zijn 
leeg, verslagen, uitgeput. Ik 
ben in rouw.”

“De volgende ochtend staar 
ik naar het zwarte gat wat 
een aantal uren geleden nog 
mijn mooie beachclub was. 
Niets maar dan ook niets is 
er van over. Ik besef heel goed 
dat er niemand gewond is 
geraakt, dat het maar mate-
riaal is. Vervangbaar, herstel-
baar, we hebben elkaar nog. 
Maar ik voel pijn, verdriet en 
zoek naar energie”, aldus de 
e-mail.

Ondanks het verdriet, is daar 
toch al snel weer de vechtlust 
die Carin toont. “Met hulp uit 
verwachte en onverwachte 
hoek zullen wij ons weer 

herpakken. Zoals mijn lieve 
jongste zoon zo mooi om-
schreef: “We came as a team! 
We fight as a team! We win 
as a team!”  “Dat is waar ik 
als moeder trots op ben. We 
zullen nog vele moeilijk mo-
menten gaan krijgen. Op 15 
maart 2014 gaan wij gewoon 
weer open. Hoe? Dat weet ik 
nu nog niet. Wel dat het ons 
gaat lukken.”

Rob is trots op Carin en zijn 
kinderen. “We gaan probe-
ren Far Out in zijn oude glo-
rie te laten terug keren. We 
hadden geen kant-en-klare 
tent, we hebben er veel zelf 
aan gebouwd volgens eigen 
ideeën en dat willen we weer 
gaan doen”, zegt hij. Kan dat? 
Is de zaak goed verzekerd? 
Rob: “Gelukkig wel. Begin van 
het seizoen heb ik op advies 
van een verzekeringsdeskun-
dige  de zaak laten taxeren. 
Daar hoeft dus niet over te 
worden gesteggeld. Alleen 
maar hopen dat de afwikke-
ling niet te lang duurt en we 
inderdaad op 15 maart klaar 
zijn voor een nieuwe start.”

Tot slot willen Carin en Rob 
nog kwijt dat zij getroffen 
zijn door het overweldigde 
medeleven van bekende en 
onbekenden. “De steun van 
onze collega pachters is wer-
kelijk fantastisch. Robin van 
Beach Club Tien ving mij op 
terwijl de vlammenzee een 
deel van ons leven verwoest-
te. Hij regelde koffie en water. 
Een onbekende lieve dame 
gaf mij haar jas en regelde 
een deken. Twee onbekende 
jongens gaven mij een sjaal 
en legden hun trui over mijn 
trillende benen. Werner van 
Club Nautique lette op ons 
en regelde en steunde waar 
hij kon. Huig van  Thalassa, 
met tranen in zijn ogen, 
bood ons zijn oude paviljoen 
aan. Zo hartverwarmend. 
En Hans van de Haven van 
Zandvoort smeerde broodjes 
en verzorgde ons tijdens de 
gesprekken met politie, ver-
zekering enz. Wat zijn we als 
niet-Zandvoorters blij om in 
dit geweldige dorp te mogen 
wonen.”
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

uitverkoop

50%
korting!

op alle monturen
rechtstreekse declaratie 

bij zorgverzekeraars

Kerkstraat 34-36 • 2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466 • www.zandvoortoptiek.nl

www.vvvzandvoort.nl
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Dirndl mädchen

Bratwurst
Pretzels

Bier und mehr
Het Wapen van Zandvoort

Café
Oomstee

Zaterdag 28 sept!

HELE WEEKEND DTM OP HET CIRCUIT

NOP&LOEK
SOUND&LIGHT

Dirndl mädchen
Bratwurst&Pretzel
und vieles mehr...

DTM
WOCHENENDE

Raadhuisplein, centrum Zandvoort

Live auf der Bühne!

Also Leute... lust auf ein Oktoberfest?
Je hoeft echt niet vloeiend duits te spreken om een geweldige feestje mee te maken op zaterdag 28 september.
De band Rosentaler zal een sfeertje neerzetten die z’n weerga niet kent. Rosentaler geeft een show die                  
opgebouwd is uit een aaneenschakeling van alpenrock, schlager, polka, apres-ski en aangevuld met Neder-
landse feestmuziek. En om het feest in zijn geheel compleet te maken wordt het Raadhuisplein aangekleed 
als een echte Oktoberfest-locatie met lange tafels, Dirndl-mädchen in de bediening, bier, bratwurst en pretzels. 
Maak het mee: het laatste Muziekfestival van dit seizoen. Zaterdag 28 september, aanvang 20:00 uur!   Doen!

Trek je Dirndl of Lederhose aan... Top!

Gemeente Zandvoort

Nomineer de ondernemer die volgens u in 2013 
het meest voldoet aan het thema van dit jaar: SAMEN! 

Stuur een mail met de naam van het bedrijf, voorzien van een toelichting, naar ovhj@zandvoortsecourant.nl
(Nomineren kan tot uiterlijk 30 september a.s.)

Ondernemer van het jaar 2013 



9

Zandvoortse Courant • nummer 39 • 26 september 2013

Diverse wegwerkzaamheden

Parkeerbeleid ligt stil tot na verkiezingen

De Van Alphenstraat gaat wegens werkzaamheden vanaf 1 
oktober dicht. De rijrichting vanaf de Van Lennepweg naar 
de rotonde op de boulevard is berijdbaar voor verkeer. De 
tegenovergestelde rijrichting is vanaf 1 oktober niet berijd-
baar. Het verkeer vanaf Bloemendaal krijgt een routead-
vies om via Boulevard Barnaart te rijden. 

Wethouder Andor Sandbergen is dinsdagavond tijdens de 
gemeenteraad-Besluitvorming teruggefloten om zijn par-
keerbeleid. Een amendement van OPZ werd in meerderheid 
aangenomen hoewel Sandbergen het amendement met 
grote klem ontraden had. Het college gaat zich nu beraden 
op de ontstane situatie en komt later met een reactie.

Het kruispunt bij de Van 
Speijkstraat gaat er voor 
de helft uit. Garage Strijder 
is bereikbaar en het verkeer 
kan langs de garage en 
Center Parcs richting bou-
levard rijden. Eerst wordt 

Burgemeester Niek Meijer 
werd door plaatsvervan-
gend raadsvoorzitter Gert 
Jan Bluijs daarna in het 
zonnetje gezet. Bluijs felici-
teerde hem met zijn nieuwe 
periode als burgemeester 
in de gemeente Zandvoort. 
“Aantrekkelijk baantje? Nee, 
zeker niet. Hoewel je import 
bent, ben je toch eigenwijs 
genoeg om als een echte 
Zandvoorter door te gaan. Je 
bent volhardend en met een 
eigen stijl. Jouw eerste peri-
ode van zes jaar heb jij je een 
ware burgervader getoond”, 
zei Bluijs die Meijer een 
fraai fotoboek overhandigde 
met Zandvoortse foto’s van 
raadslid Nico Stammis. 

Zorg en Inkomen 
Uit de behandeling van 
de begrotingswijziging 
Zorg en Inkomen bleek dat 
Zandvoort, net als veel an-
dere gemeenten, een groot 
tekort heeft. Het CDA heeft 
grote moeite met de aan-
pak hierin van het college. 
De christendemocraten 
willen maximaal facilite-
ren en daarbij hoort een 
nieuwe aanpak. “Wij con-
cluderen uit de zomernota 
dat het tekort oploopt tot 
1,8 miljoen. Wij stellen voor 
om dit tekort niet te ont-
trekken uit de algemene re-
serve maar het op te lossen 
door bezuinigingen”, aldus 

de westelijke kant van de 
straat aangepakt, over het 
vervolg zal de gemeente u 
tijdig informeren. 

Boulevard Barnaart 
Van 30 september tot en 

Gert Jan Bluijs. Carl Simons 
(OPZ) en Michel Demmers 
(GBZ) waren het in grote 
lijnen met Bluijs eens. De 
laatste was ook nieuwsgie-
rig naar de oorzaken van 
het snelle verval van de fi-
nanciën. Wethouder Belinda 
Göransson (Financiën) zij 
dat het grootste deel van 
het tekort komt uit de WWB: 
“Ik kan niet tegen iemand in 
de bijstand zeggen dat het 
geld op is en dat hij niets 
krijgt. Dit geldt ook voor het 
collectief vervoer. Als we dit 
eerder hadden kunnen zien, 
dan hadden we anders ge-
handeld. En maak u geen 
illusies: 1,8 miljoen inlopen 
door alleen maar te bezui-
nigen is niet haalbaar.”

Parkeren 
Bruno Bouberg Wilson (OPZ), 
die eerder al had aangege-
ven dat het uitstellen van 
de invoering parkeerregime 
bewonersparkeren tot na 
de verkiezingen een zwakte 
bod is, heeft contact gehad 
met Wijnand Burger van 
het APRZ en een amende-
ment gemaakt: “Wij vinden 
het gewenst dat het col-
lege voor de verkiezingen 
een onderzoek in de wijken 
houdt en daarna naar de 
raad komt met de uitslag en 
een nieuw voorstel.” Zo een 
onderzoek moet via de digi-
tale weg mogelijk zijn door 

met 6 december wordt 
de Boulevard Barnaart 
(N200) herstraat door de 
provincie. Vanaf de Kop 
van de Zeeweg tot aan de 
rotonde bij de Burg. van 
Alphenstraat wordt in één 
keer aangepakt. De pro-
vinciale weg is tijdens de 
wegwerkzaamheden ge-
heel afgesloten. Het ver-
keer wordt omgeleid via de 
naastgelegen busbaan en 
moet rekening houden met 
enige vertraging. 

middel van een persoonlijk 
wachtwoord dat eenmalig 
gebruikt kan worden. Ruud 
Sandbergen was van mening 
dat het zomaar kan verkeren, 
zo vlak voor de verkiezingen 
en na de ommezwaai van vo-
rige maand. Nadat Bouberg 
Wilson het college gevraagd 
had om vooral strijdige en 
multi-interpretabele passa-
ges in het beleid aan te pas-
sen, was het tijd voor het col-
lege om een schorsing aan 
te vragen. Na deze schorsing 
meldde Andor Sandbergen 
dat hij het amendement 
van OPZ met klem ontraadt. 
Tijdens de gemeenteraad-
Besluitvorming die later 
volgde werd het amende-
ment toch in meerderheid 
aangenomen waardoor het 
college een politieke tik op 
de vingers kreeg.

Bungalows
De Visie op Verblijfs acco-
mmodaties maakte ook de 
tongen los. Wilfred Tates 
(VVD) wil onder voorwaar-
den de overnachting op het 
strand via het bestemmings-
plan mogelijk maken: “Daar 
gaat een economische im-
puls van uit. Maar het is niet 
de bedoeling dat het hele 
strand wordt volgebouwd.” 
Willem Paap (SZ) was be-
zorgd over de veiligheid van 
bungalows op het strand, 
maar kan er echter wel mee 
instemmen. Simons ziet in 
het voorstel tegenstrijdig-
heid met de toekomstvisie 
‘Parel aan zee’. “Ook is er 
strijdigheid met de wens 
om tot minder paviljoens te 
komen”, aldus de ouderen-
voorman. Göransson, wet-
houder Toerisme, ziet op en-
kele aanpassingen na geen 
bezwaar en meldde nog dat 
de bewonersgroep BLK niet 
is geraadpleegd omdat het 
voorstel heel Zandvoort be-
slaat en niet een straat of 
deel van Zandvoort. “Ik vind 
het een goede stap richting 
de toekomst van Zandvoort”, 
sloot zij af. Het voorstel werd 
met één tegenstem door de 
raad aanvaard.

Politiek verslag Gemeenteraad Debat  & Besluit, d.d. 24 sept.

OPZ voorzitter Jos Hesp draagt het stokje over aan OBZBurgemeester Niek Meijer is herbenoemd

Van OPZ naar OBZ
In de Zandvoortse Courant van 5 september stond een mooi 
artikel over krachtenbundeling van ondernemers in ons 
dorp. Er is een nieuwe stichting opgericht, Ondernemers-
belangen Zandvoort, die de samenwerking zoekt met alle 
reeds bestaande belangenorganisaties voor ondernemers. 
Het Ondernemersplatform Zandvoort, dat hetzelfde doel 
nastreeft, zal plaatsmaken omdat twee stichtingen met 
hetzelfde doel wat veel is en veel onduidelijkheid zal geven.

OPZ voorzitter Jos Hesp licht 
toe: “Het bestaande overleg 
binnen het OPZ heeft het 
karakter van een uitwisse-
lingsplatform tussen ver-
enigingen, waarbij slechts 
vereniging overstijgende 
zaken met de gemeente 
worden overlegd. Het OBZ 
wil meer, zelfs beduidend 
meer gaan betekenen dan 
dat. Het OPZ oude stijl heeft 
lang en goed gefunctioneerd 
als sluis van de verenigingen 
naar de gemeente en als mo-
gelijkheid geschillen tussen 
de verenigingen te slechten. 
Het ambitieniveau van de 
nieuwe club kan het OPZ in 
de huidige formule bij lange 
na niet invullen in de huidige 
samenstelling en in het hui-
dige format.”

OBZ heeft ambities. De stich-
ting wil het niet laten bij 
overleg en het zoeken naar 
gelijkgerichtheid tussen de 
verschillende groeperingen. 
De stichting werpt zich na-
melijk ook op als denktank 
en doorverwijsorgaan naar 
relevante loketten en part-
ners en is zelfs voornemens 
startende ondernemers op 
weg te helpen.

“Het is fantastisch dat Zand-
voortse ondernemers zich op 
deze wijze belangeloos willen 
inzetten. Daarom is dit initi-
atief ook aanleiding geweest 
voor de voorzitters van de 
diverse ondernemersvereni-
gingen na te denken over de 
toekomst. Eén conclusie is op 
voorhand wel duidelijk: twee 

stichtingen met hetzelfde 
doel is wat veel en zal veel on-
duidelijkheid geven. Volstrekt 
helder moet het immers zijn 
wie de stichting, in het con-
tact met de gemeente verte-
genwoordigt. Wij dragen dan 
ook het stokje graag over aan 
een nieuwe garde enthousi-
astelingen, waarbij het pret-
tig is te zien dat continuïteit 
is gehandhaafd omdat ook 
kernleden van het bestaan-
de OPZ zullen overgaan naar 
de nieuwe stichting”, aldus 
Hesp.

De nieuwe stichting zal haar 
opwachting gaan maken 
bij de gemeente en de ver-
enigingen voor zover nog 
nodig en moet daar het ei-
gen beleid verder invullen. 
“Ik maak namens het OPZ 
wel van de gelegenheid ge-
bruik om alle ondernemers 
in Zandvoort op te roepen 
een lidmaatschap van ‘hun’ 
OBZ te overwegen. De kracht 
van de gemeenschap, en het 
woord zegt het, ligt in een 
bundeling binnen de ver-
enigingen en het verbinden 
van de verenigingen in een 
gezamenlijke agenda. Dat 
laatste zal ook van groot be-
lang zijn voor het succes van 
het nieuwe OBZ. Namens de 
leden van het OPZ en hun 
adviseurs: de KvK, Horeca 
Nederland, het ondernemer-
sloket binnen de gemeente, 
de centrummanager en de 
VVV, wens ik de nieuwe club 
heel veel succes met het ma-
ken van en vertellen over hun 
programma”, sluit Hesp af. 
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Aanbieding: pocket vering matras
20 cm dik, afgedekt met luxe koudschuim.
Voorzien van comfortabele comfortzones
Zolang de voorraad strekt 
80x200 van € 179,-  voor € 125,-
90x200 van € 199,-  voor € 125,-
140x200 van € 349,-  voor € 195,-
160x200 van € 379,-  voor € 225,-

Luxe boxspring set Sara 
Leverbaar in zwart of wit
Zowel matras, boxspring en het luxe gecapitonneerde 
hoofdbord zijn bekleed met een luxe afwasbare skai. 
160x200 van € 895,-  voor € 679,-
180x200 van € 995,-  voor € 695,-
Nu de hele maand september met gratis toedek matras

Elektrische boxspring
Leverbaar in 3 kleuren: Zwart, antraciet of bruin
- 2 elektrisch verstelbare boxsprings
- 2 luxe pocket vering matrassen
- 2 mee gestoffeerde voetbeugels
- 1 hoofdbord 
- 1 koudschuim split topmatras 
Nu compleet:
140x200  € 895,-
160x200  € 1149,-
180x200  € 1195,-
Lengte maten tegen een kleine meerprijs ook verkrijgbaar. 

Kijk ook op 
www.heintjedekbed.nl

op = op
Heintje dekbed

Raadhuisplein 3 Zandvoort
Tel: 0611013844
Mob: 0654776087

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten 
Woensdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zondag van 12:00 tot 17:00 uur

Ten Kate straat 63 Amsterdam 
Tel:020-6838883
Mob: 0654776355

Openingstijden:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag t/m zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Kostverlorenstraat 121, 2042 PE Zandvoort
tel: 023 57 168 41
info@notarissenzandvoort.nl
www.notarissenzandvoort.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.
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Roepen en zingen in het 
centrum van Zandvoort

Een kunstzinnige ‘Frisse wind’

Cursus kunstenaars met eigen visie

Komende zaterdag gaan de Stads- en Dorpsomroepers 
weer de strijd met elkaar aan op het Kerkplein. Zondag is 
het centrum bestemd voor het 16e Shantykoren festival. 

In het weekend van 5 en 6 oktober aanstaande waait er 
een frisse wind door Zandvoort. De jaarlijkse kunst- en 
atelierroute van Beeldend Kunstenaars Zandvoort, ‘Kust-
kracht 12’ (KK12) met het thema ‘Frisse wind’, gaat dan van 
start. Veertig kunstenaars en gasten tonen in het weekend 
hun werk en staan open voor een inspirerend gesprek. 

In het Zandvoorts Museum organiseert drs. Liselot de Jong 
een nieuwe cursus Kunstgeschiedenis waar drie kunste-
naars, Turner, Ensor en Werkman, centraal staan. In de cur-
sus wordt per bijeenkomst dieper in gegaan op het leven 
en werk van deze kunstenaars. De cursussen zijn op 3, 10 
en 17 oktober van 20.00 uur tot 21.45 uur met een pauze 
van 15 minuten. 

De 12 omroepers die zater-
dag deelnemen aan het 
15e Stads- en Dorps om-
roepers concours op het 
Kerkplein, zijn te horen in 
twee ronden. De 1e roep 
is de ‘verplichte roep’ en 
gaat over Zandvoort of een 
Zandvoortse sponsor. De 2e 
roep, de ‘vrije roep’, is naar 
keuze maar is meestal een 
ode aan de eigen woon-
plaats. Het oordeel is aan 
de jury onder deskundige 
leiding van de vaste voor-

Het thema ‘Frisse wind’ kan 
oude gewoontes wegbla-
zen en zo ruimte geven aan 
nieuwe activiteiten. Het laat 
nieuwe mogelijkheden zien 
zonder de risico’s te verge-
ten. Tijdens de kunstroute 
kunnen de bezoekers ken-
nismaken met nieuw werk 
zowel uit de schilderkunst, 
fotografie, beeldhouwkunst 
als ook glas- en textielwer-
ken. Het thema belooft veel: 
niet oubollig en niet telkens 
weer hetzelfde, maar open 
staan voor nieuwe ideeën 
en nieuw werk. Kunstenaars 
dagen zichzelf regelmatig 
uit om open te staan voor 
nieuwe ontwikkelingen en 
onderwerpen. Met dit the-
ma willen zij ook het pu-
bliek uitdagen om de kunst 
opnieuw te ontdekken. Voor 
beide groepen geldt: zonder 
vooroordelen, zonder klas-
sieke gewoontes en met 
een open blik naar voren 
kijken.

door Nel Kerkman

Het werk van deze drie 
kunstenaars getuigt van 
een nieuwe benadering in 
de schilderkunst en onder-
scheidt zich door een origi-
nele vormentaal. Zij durfden 
buiten de gebaande paden 
te treden en hebben zo een 

zitter burgemeester Niek 
Meijer die dit jaar geassi-
steerd wordt door dansle-
raar Rob Dolderman en Jan 
Hollander, bestuurslid van 
folklorevereniging De Wurf 
en DSVZ. De deelnemers 
zijn vaak omroepers die al  
jarenlang naar Zandvoort 
komen voor het concours. 
Ook doen er dit jaar 2 Belgen 
en een Amerikaan mee 
en natuurlijk onze eigen 
Gerard Kuijper, die tevens 
optreedt als gastheer voor 

Zandvoorts Museum
Voor kunstroute KK12 van 
dit jaar heeft iedere deel-
nemer een blanco vlieger 
gekregen met de opdracht 
het thema op eigen wijze 
creatief te verwerken in 
het te maken kunstwerk. 
Door de diverse kunstuitin-
gen is het een enorm ge-
varieerde tentoonstelling 
in het Zandvoorts 
Museum geworden. 
De opening van de 
tentoonstelling op 
vrijdag 27 septem-
ber vormt tevens 
de start van de 
Kunstroute KK12 
op zaterdag 5 en 
op zondag 6 okto-
ber 2013. De ten-
toonstelling in 
het Zandvoorts 
museum met 
k u n s t w e r k e n 
speciaal met 
h e t  t h e m a 
‘Frisse wind’ is 

eigen plek veroverd in de 
vaderlandse kunstgeschie-
denis. Zij laten zich niet zo-
maar een etiket opplakken 
of indelen in de belangrijke 
stromingen van de 19e en 
20e eeuw. William Turner 
(1775-1851) valt op door zijn 
verrassende opvattingen 
over de landschapschil-

De deelnemers van de 2012-editie

C U L T U U R

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud 
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en 
plaatsing van brieven te weigeren.

Teleurstelling

Keurig op tijd was ik afgelopen vrijdag vanuit Berlijn terug in Zandvoort om te participeren in de 
grote schoonmaakactie in het centrum. Enkele weken geleden had ik mij meteen opgegeven via 
een van de oproepen van de gemeentelijke duizendpoot Hilly Jansen aan ondernemers, gemeen-
teraadsleden en gewone burgers om ’s middags in het centrum te komen poetsen. En omdat voor 
mij afspraak afspraak is kortte ik het ingelaste Berlijnreisje een dagje in. Voor hesjes, emmers 
en bezems zou worden gezorgd.

Om 2 uur vrijdagmiddag woonde ik de onthulling van de met zwerfvuil gemaakte fraaie panelen 
in het Muziekpaviljoen bij, gemaakt door Zandvoortse kunstenaars. De panelen zullen daar twee 
maanden tentoongesteld blijven, als signaal dat afval niet op straat hoort. Leerlingen van de Oranje 
Nassauschool hadden o.l.v. juf Maaike een rijdend ‘beeld’ van afval in elkaar geplakt en kregen 
daarvoor een kleine attentie van de gemeente.

En toen kwam voor mij de grote teleurstelling: De schoonmaakactie was afgelast wegens gebrek 
aan belangstelling. Niemand had zich verder bij Hilly Jansen aangemeld om met enig veeg- en 
raapwerk Keep it clean day 2013 nog meer kleur te geven. Geen ondernemers, geen gewone 
burgers. Zelfs geen raadsleden, die zich met de komende verkiezingen voor de deur toch mooi 
hadden kunnen profileren.

Vorig jaar hadden we met een ploegje nog heel wat vuilnis van het strand verwijderd en onderweg 
naar huis zag ik vrijdag, dat ondanks de inspanningen van de g emeentewerkers ook in het centrum 
heel wat werk te verzetten is. Weer een gemiste kans om met gemeenschapszin wat goeds te 
doen voor ons dorp. Bij het Palacegebouw, altijd een fuik voor zwerfafval, raapte ik teleurgesteld 
nog wat rondtollende bierblikjes op en mikte ze in een vuilnisbak. Dat hielp, maar lang niet genoeg.

Tom Hendriks

zijn collega’s. Het concours 
gaat om 13.30 uur van start.

Shanty & Zeeliederen 
Festival
Op 5 locaties, 4 in het centrum 
en bij Beach Club Tien, treden 
dit jaar maar liefst 11 koren op 
met Shanties en Zeeliederen. 
Het festival gaat zondag om 
10.45 uur van start in Nieuw 
Unicum met een optreden 
voor de bewoners, dit jaar 
verzorgd door de Haarlemse 
Binkies. Wethouder Gert 
Toonen geeft daarna het 
startsein vanaf het raadhuis 
voor de openingskorensa-
menzang. Een gevarieerd 
programma volgt vanaf 12.00 
uur op diverse podiums in het 
centrum en op het strand. 
De afsluiting is een grote 
meezingsamenzang tus-
sen koren en publiek, vanaf 
circa 17. 15 uur op het podi-
um van het Gasthuisplein. 
Traditiegetrouw wordt er af-
gesloten met het zingen van 
het Zandvoorts volkslied.

van 28 september tot 13 ok-
tober te bezichtigen.

Opening
Op 5 oktober opent wet-
houder Gert Toonen om 
10.30 uur kunstroute KK12 
met kunstwerken van 12 
kunstenaars in theater De 
Krocht. Op zestien locaties 
in Zandvoort, waaronder 
het Zandvoorts Museum, 
theater De Krocht, gale-
rie Buzzzzhalte, de ‘oude’ 
Mariaschool en een aan-
tal open ateliers staan de 
deuren op 5 en 6 oktober 
van 12.00 uur tot 17.00 uur 
gastvrij open. De toegang is 
gratis. 

derkunst. Hij vormt als het 
ware de schakel tussen de 
17e-eeuwse traditie en de 
vernieuwingen van het im-
pressionisme.James Ensor 
(1860-1949) is als artiest 
even ongrijpbaar als de ge-
maskerde figuren op zijn 
schilderijen. En het werk van 
Hendrik Werkman (1882-
1945) vertoont invloed van 
het expressionisme, zij het 
met een hoogst persoonlijke 
toets.

Voor meer informatie over 
deze cursus surft u naar 
www.kunstinvorm.nl, aan-
melden kan bij Liselot de 
Jong via 06-48443633.



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Wist u al dat wij ook
cadeaubonnen hebben?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand oktober voor Pashouders

500 gram runder gehakt + 
4 braadworstjes samen € 5,95

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Grotgerijpte Italiaanse dessertkaas
TALEGGIO BIATA D.O.P.

MOOI VAN GEUR en SMAAK!
Nu 150 gram slechts € 2,98

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

HET IS HERFST! 
Vanaf vrijdag 27-9 tappen wij Grolsch Herfstbok! Ook serveren wij
(naast de menukaart) lekkere gerechten bereidt met bokbier!
Voor pashouders gratis het 1e glas herfstbok.
LET OP! Maandag 30-9 en dinsdag 1-10 zijn we gesloten!



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort 

winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.
Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer 
diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van 
winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Shellac Hybride Nagellak 
Minstens 2 weken lang genieten van perfect gelakte 
nagels? Keuze uit fenomenale kleuren van de NIEUWE 
HERFST en WINTER collectie 2013/2014! 55 min. € 29 

ZandvoortPas Oktober Special: 
Collageen Paraffine Warmte Handpakking t.w.v. € 29 p.p. 
Niet i.c.m 8ste gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54



Het is weer tijd voor BokHet is weer tijd voor BokHet is weer tijd voor BokBBBier!ier!ier!

WijnenWijnenWijnen

alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken goedkoper!!!goedkoper!!!goedkoper!!!

Het is weer tijd voor BokHet is weer tijd voor BokHet is weer tijd voor Bok

Geniet, maar drink met mate.

zandvoort Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
haarlem Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 30 september 2013, zolang de voorraad strekt. 

WWW.dIrCKIII.nl

Sterke drankSterke drankSterke drank

Fris en FruitigFris en FruitigFris en FruitigFris en FruitigFris en FruitigFris en Fruitig

waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?

*

Het is weer tijd voor BokHet is weer tijd voor BokHet is weer tijd voor Bok

Sterke drankSterke drankSterke drank WijnenWijnenWijnen
Hartevelt 
Jenever
Hele liter 

Een fijne  
jonge  
uit  
Leiden!

Bacardi 
rum 
Hele liter

Jouke de JongHe 
BeerenBurg
Hele liter
 
Zacht van smaak.  
Berenvoordelig!

ScotcHman WHiSky 
70 cl
 
Haal de unieke schotse 
smaak in huis!

Solo mio 
amaretto 
70 cl
 
Italiaanse 
Amandel likeur

caBernet 
Sauvignon - 
SHiraz  
oude Werf
ook wit of rosé

caBernet 
SHiraz
Hardy’S 
nottage 
Hill
ook 
Sauvignon 
Blanc 
op=op!

Sauvignon Blanc
Santa rita 120 
 
Wereldberoemd 
om zijn kwaliteit

valentin fleur
rood, wit of rosé 
 
Lekkere herftswijn  
voor bij een  
stoofpotje

laS montan
~
aS 

Wit of rood
 
Uitstekende 
prijs-kwaliteit. 
Probeer ’m nu!

gulpener 
HerfStBock
6 x 30 cl

Bavaria
HoogHe Bock
Blik 50 cl

Nederlands Bokbier van 
hoge gisting. 6,5% alc.!

cHouffe 6666
BokBier
75 cl

Bokbier voor een 
kabouterprijsje!

Bavaria
HoogHe Bock
30 cl

grolScH 
HerfStBock
Blik 50 cl

DirckIII heeft een  
enorm assortiment  
Bockbier

pepSi cola of 7-up
Blik 33 cl

Verfrissend 
laag 
geprijsd! 
op = op! 

raak gazeuSe
75 cl
 
Campagnepils  
of framboos  
voor een rake prijs!

maaza vrucHtenSap
mango of tropical 
Hele liter

Tropische verrassing  
om van te genieten!

evian 
mineraal Water
1,5 liter 
 
Zuiver water uit het 
hart van de Alpen

caSSiS
1,5 liter 
 
Nergens 
goedkoper!

elderS 12,69 

9.49

elderS 22,49 

16.79

Amandel Amandel likeur

elderS 9,79 

8.39

vergelIjKBare 
prIjS 12,99

 9.99

Berenvoordelig!Berenvoordelig!

vergelIjKBare 
prIjS 11,39

 8.49

elderS 8,19 

4.99

om zijn kwaliteitom zijn kwaliteit

elderS 8,49 

5.49

elderS 4,49 

2.99
2 voor

 5.-

elderS 6,29 

3.99

elderS 4,99 

3.49

tBock
Bavaria
Hoog
30 cl

6 fleSSen 

3.49 
elderS 4,99

elderS 1,29 

99

BockbierBockbier

elderS 1,49 

1.29

elderS 0,79

58

m
m
Hele liter

Tropische verrassing 

elderS 0,45 

29

hart van de Alpen

elderS 0,95 

49

elderS 1,79 

99
elderS 0,71

59

voor een rake prijs!voor een rake prijs!

elderS 0,49 

29
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Bij Bram in de huifkar

Riki Stichting vervult
har tenwens met uitje

Mozaïektegels 
voor de binnentuin

Het Repaircafé op Burendag 
was een goed begin!

Terwijl in de zomer de meeste mensen genieten van een 
vakantie of leuke dagjes uit, blijven ouderen vaak alleen 
achter. Ook welzijnsactiviteiten blijven in deze maanden 
vaak achterwege. Ouderen verdienen dan extra aandacht, 
aldus de Riki Stichting.

In Huize Bodaan in Bentveld zijn de afgelopen weken door 
het Oranjefonds en Douwe Egberts workshops georgani-
seerd waarbij de bewoners van de Bodaan en de aanleun-
woningen stoeptegels gingen mozaïeken onder leiding 
van kunstenares Annemarie Sybrandy. Deze stoeptegels 
werden afgelopen zaterdag met een beetje feestgeruis in 
de binnentuin gelegd.

Bij OOK Zandvoort was afgelopen zaterdag in het kader 
van Burendag een Repaircafé georganiseerd. Omdat weg-
gooien zonde is en een kleine reparatie vaak voldoende, 
kon iedereen die iets te repareren had langskomen. 

Marijke ten Haaf, altijd in 
de weer als activiteitenbe-
geleidster voor de senioren 
in het Huis in de Duinen, 
kreeg afgelopen zondag 
van de actieve Riki Stichting 
een magnifiek cadeau aan-
geboden. Voor zo’n vijftien 
bewoners van het Huis in 
de Duinen was er een zeer 
gezellige en uitgebreide 
vismaaltijd bij Thalassa aan 
zee en daarna aansluitend 
een boeiende tocht langs 
de kust met de huifkar van 
chauffeur en reis-entertainer 
Bram Molenaar van Strand 
Actief. Een groot feest voor 
de bewoners, die na de over-
vloedige vismaaltijd gedeel-

Een gezellige middag werd 
rondom dit bijzondere feit 
georganiseerd, waarvan 
weer vele bewoners van het 
huis en de aanleunwonin-
gen volop konden genieten. 
Gezellige zang en ook trom-
petsolo’s schalden door de 
grote feestzaal. Bijzonder 
was dat het Oranjefonds, 
een van de gewaardeerde 
sponsors, hierbij ook aan-

De koffie stond om 13.00 uur 
klaar en deskundige vrijwilli-
gers zaten paraat om samen 
met de bezoekers allerhande 
artikelen te herstellen. Naast 
de vele buren die gezellig op 
de koffie kwamen zijn er in to-
taal 22 reparaties verricht: er 
zijn fietsbanden geplakt, broe-
ken korter gemaakt, ritsen in 
jassen gezet, knopen aange-
zet en naaimachines, klokken 
en zelf een compressor gere-
pareerd. Reden genoeg om 
het Repaircafé in Zandvoort 
een kans te geven. Hiervoor 
zoekt OOK Zandvoort nu 
naar een vrijwilliger die het 
geheel zou willen coördine-
ren en naar handige vrijwil-

telijk met rolstoel en al een 
plekje vonden in huifkar. Van 
de uitvoerige rondrit langs 
het strand werd volop ge-
noten en zeker ook van het 
deskundige en humorvolle 
commentaar van Bram. 

Niet voor niets organiseert 
de Riki Stichting vier keer 
per jaar acties voor dezelfde 
groep ouderen. Want juist 
met herhaalde aandacht 
wil deze stichting structureel 
bijdragen aan het verminde-
ren en voorkomen van een-
zaamheid. Deze viseetsessie 
bij Thalassa en de huifkar-
tocht langs de zee was daar 
een sprekend voorbeeld van.

Het ‘Duo Onbekend’ zorgde voor de muziek

Gezellige feestmiddag met 
de buren tijdens Burendag

Een volle zaal met allemaal buren van het Huis in de Duinen 
en aanleunwoningen bij elkaar genoten ter ere van de Bu-
rendag weer van een door de eigen organisatie opgezette 
feestmiddag onder leiding van Gudo d’Hont. Een uitgebreid 
optreden van het ‘Duo Onbekend’, Kees van Rijn (accordeon) 
en Henny Rees (zang en mondorgel), werd prima gewaar-
deerd en er werd dan ook vaak en luid meegezongen.

Steeds weer blijkt dat de 
speciale middagen die het 
Huis in de Duinen regelma-
tig organiseert, een grote 
tot zeer grote opkomst van 
belangstellende bewoners 
te weeg brengt. Gezellig 
met elkaar genieten van een 
hapje en een drankje en de 
gelegenheid leuk met elkaar 
contact te hebben, maakt 
de bijeenkomsten steeds 
weer aantrekkelijk. Ook het 

prima orgelspel van Janny 
Wijnen, een sinds veertien 
dagen nieuwe bewoonster 
(en nieuwe buur) in een van 
de aanleunwoningen, was 
zeer onderhoudend. Zij had 
haar prachtige orgel gewoon 
in de feestzaal laten zetten 
en speelde als een geboren 
entertainster haar favoriete 
melodieën. Een leuke mid-
dag met alle buren zoals het 
wellicht echt bedoeld was.

wezig was. Intussen werden 
de laatste mooi gekleurde 
stoeptegels nog eens heel 
precies door enthousiaste 
bewoners schoongemaakt 
en opgepoetst voordat ze 
de binnentuin in verdwenen. 
Een leuke actie waarmee de 
leefomgeving van de vele 
Bodaan-bewoners weer een 
stukje aantrekkelijker is ge-
worden. 

ligers die willen helpen met 
reparaties. Neem voor meer 
info of aanmelden contact op 
met Jolanda Meier: jolanda@
pluspuntzandvoort.nl of 023-
5740330. 

Het gereedschap voor deze 
middag was gesponsord 
door IJzerhandel Zantvoort, 
Kringloopwinkel Het Pakhuis 
en Radio Stiphout en de 
bloemen door Bloemenhuis 
Bluijs in Zandvoort Noord, 
waarvoor uiteraard hartelijk 
dank. Tevens dank aan alle 
vrijwilligers die hebben mee-
geholpen want zonder hen 
was deze middag niet moge-
lijk geweest.

Weer

Temperatuur

Max 18 19 19 17

Min 12 13 13 13 

Zon 35% 60% 55% 45%

Neerslag 20% 20% 60% 60%  

Wind ono. 3 o. 3 ozo. 3-4 ozo. 3

Vooral vanaf zaterdag 
wat regen op komst

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Tot het einde van de week 
ligt een tamelijk vlak la-
gedrukgebied ten noord-
westen van Spanje, terwijl 
de luchtdruk relatief hoog 
blijft richting het oos-
ten en noordoosten van 
Europa. Het laag kruipt 
richting het weekend 
op richting Noordwest-
Frankrijk en Zuidwest-
Engeland en dat betekent 
dat de daarbijbehorende 
neerslaghaarden zich 
eveneens uitbreiden rich-
ting Benelux.

Voordat de regenperikelen 
ons rond zaterdag berei-
ken wordt voor de storin-
gen uit nog een portie vrij 
warme lucht meegeno-
men waarin het kwik met 
wat geluk nog tot dik 20 
graden kan oplopen vanaf 
woensdag. Mocht de zon 
er wat langer bijkomen 
wordt het al snel iets meer 
dan die 20 graden. Vooral 
vanaf vrijdag komen er 
dus periodiek gebiedjes 
met wat neerslag mee in 
de stroming.

Ook begin oktober zal het 
niet geheel droog verlo-
pen in Zandvoort en om-
geving als we ook dan nog 
met die (restanten van) 

depressieperikelen zitten 
in West-Nederland en om-
geving. Toch lijkt een ste-
vig hogedrukgebied boven 
Scandinavië en de Baltische 
Staten goed tegengas te 
willen geven begin okto-
ber. Dit betekent dat de 
regengebieden vanuit het 
zuidwesten niet veel verder 
kunnen opstomen dan hal-
verwege Nederland. Mocht 
dit hogedrukgebied het 
uiteindelijk winnen wordt 
het droger en wat zonni-
ger, maar kan het met een 
oostenwind wel wat schraal 
gaan aanvoelen.

Zo koud als begin oktober 
1998, toen een snerpende 
ooster bij slechts 6 graden 
overdag op de derde, wordt 
het beslist niet gedurende 
de eerste tien dagen van de 
wijnmaand. Wel komen de 
temperaturen dan op een 
lager plan uit: zo rond de 
16-17 graden veelal en dat 
is geheel volgens het ‘ok-
toberboekje’. Daarbij blijft 
het weer dus overwegend 
droog en kalm en dus bijna 
gerieflijk.

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

Inmiddels is de astronomische herfst begonnen, ter-
wijl de weerkundige herfst al aanving op 1 september 
jongstleden. De meteo-herfst al op 1 september laten 
beginnen rekent wat makkelijker. Er zit weinig dyna-
miek in het huidige weerbeeld en dat is debet aan de 
ligging van drukgebieden.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ZANDKORRELS
De Zandvoortsche 

Houtschuur
steigerplank 5 m. v.a. € 15,-
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.
schroten 13x90 mm € 2.60/m
lengtes van 2.10 tot 5.40 m.

gipsplaat v.a. 3.99 / m2
lewisplaat 14.42 / m2

andere artikelen 
op bestelling

ZZP-ers en aannemers 
korting!

geopend ma-za op afspraak 
tot 20.00 uur

adres: Achterom 7, 
Zandvoort

uitsluitend á contant, 
geen pin

.........................................................
Voor een pedicure 

behande ling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hot-stone massage 
en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

Denk voor de naderende 
feestdagen eens aan het 

geven van een cadeaubon!

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl 
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
10-17 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

06-53693409
.........................................................

Top muziek uit Ierland!
The Fureys 

& Davey Arthur
Maandag 4 november
in theater De Krocht.

Kaarten nu verkrijgbaar
via www.thefureys.nl

of tel. 06-54677947
.........................................................

Gespecialiseerd in 
Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort. 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 
of 0653231754

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................

One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem: 

nagelstudio, opleiding tot 
nagelstyliste, groothandel

 in nagel producten 
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Te huur: Loodsruimte
opslag, 100m2. Tevens 
zolderruimte ± 90m2

Tel. 06-16259609
.........................................................

Elke dinsdagavond
Darttoernooi

in café Buddy’s
Inschrijving € 5,-

Aanvang 20.00 uur
.........................................................

WISKUNDEBIJLES
Wis-4-you

Ervaren docent
Geert de Jong 06-29121988

www.wiskundebijles- 
haarlem.nl

.........................................................
Te huur: 

zomerhuis voor 1 pers. 
€ 120 per week 

incl. gas/licht/water.  
Borg € 200. Tel. 5738083

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Klussen-Renovatie-Bouw 

P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers en 
keukens. Kunststof kozijnen 

VEKA. Poolse kwaliteit! 
Ook voor schoonmaakwerk 

voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212 

 Kinderen groeien door 
goede ervaringen. 

Op de kinderdagverblijven 
Pippeloentje en Pluk zorgt 

'SKiP-Natuurlijk' 
voor voldoende uitdaging 
in een veilige omgeving 

en zodoende voor er-
varingen die nodig 
zijn om te groeien. 

Kijk op 
www.pippeloentje-pluk.nl

.........................................................
CURSUS 

KUNSTGESCHIEDENIS
Kunst in Vorm

Turner, Ensor en Werkman
drs. Liselot de Jong
donderdag 3, 10, 17 

oktober 2013
Zandvoort

06-48443623
www.kunstinvorm.nl

.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten 

Zandvoort. Speciaal 
tarief Schiphol voor bus 

en personen vervoer 
Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588
.........................................................

Schilder heeft tijd over.
€ 15 p/u. 

Nu -10% winterkorting.
Ook stucwerk mogelijk, 

v.a. € 8 p/m2

Tel. 06-27048739 
.........................................................
Creatieve Fotografie Cursus

6 ochtenden (10.00-
12.00 uur) of avonden 

(20.00-22.00 uur) om de 
week, kosten 135 euro. 

Meer informatie en 
opgeven via 

www.rkarper.nl / 023-5719326

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, 
maar omlaag met de prijs!

Basisbeh. sch.maken + 
nagels knippen + 
eelt verwijderen + 

evt. likdoorns weghalen + 
creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info:5734944 of 
06-50203097

.........................................................
Haarvrij. 

Het najaar is 
het moment voor 

definitief ontharen. 
Aanbieding: 

bikinilijn € 65 
met gratis oksels twv € 45. 

www.boudoir- 
personalstyling.nl, 

tel. 5736021
.........................................................

GARAGE TE KOOP!
Te koop aangeboden:  

nette garage met elektra  
op De Schelp.  

Afmeting ca. 6,6 x 2,9 mtr.  
Vraagprijs € 27.500 k.k. 
Voor meer informatie  

bel 023-5731999
.........................................................

4 oktober is weer de
Reuma-marathon opening
van 08.30 tot 02.00 uur bij

SLENDER YOU.  
Kom slenderen,

vacu-shapen, trillen op de
kantelplaat, zonnen,

voetenmassage, 
haar fohnen,

zadel rijden en/
of loten kopen

en steun het Reumafonds.
Hogeweg 56A / 06-19413733
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‘Je bent pas dronken

als je een pizza 

voor 230 minuten 

op 18 graden bakt’ 
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Tegeltje

Uitgesproken!
Hij is 19 lentes jong, de half Turkse, half Antilliaanse Yunus 
Celik, en woont pas sinds een jaar in Zandvoort. De liefde 
bracht hem hier. Werken doet hij bij zijn goede vrienden in 
hun bezorgrestaurant annex snackbar. Zijn plannen voor de 
toekomst zijn heel alledaags. Maar hoe is het toch zo gelo-
pen, dat hij zijn oorspronkelijke woonplaats Haarlem heeft 
verruild voor Zandvoort?

door Mandy Schoorl 

Dat is ontstaan op het treinstation van Haarlem, waar 
een meisje hem opviel. Hij vroeg haar naam en raakte 
met haar in gesprek. Verliefd kwam hij er thuis achter dat 
hij haar telefoonnummer vergeten was te vragen. Haar 
naam en woonplaats wist hij gelukkig nog wel. Via social 
media vond hij haar snel. Na twee maanden woonde hij 
samen met Rachel. En nog steeds helpt hij Rachel in de 
bakkerij waar zij werkt.

Yunus is een vrolijke, enthousiaste jongeman. Altijd in 
om iets leuks te doen met zijn vrienden. Maar een beetje 
eigenwijs is hij ook, zeker gezien zijn vervolgstudie die hij 
niet heeft afgemaakt. Na het behalen van zijn basisdi-
ploma Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent op het Nova-
college, is hij met zijn vervolgstudie Orde & Veiligheid 
gestopt omdat hij te laat was met het indienen van zijn 
stage. Hij weet dat hij op dit moment het allerbeste zijn 
studie weer zou moeten oppakken, maar hij doet het niet. 
Hij vindt het werken in het restaurant helemaal leuk.

Maar eens zal hij toch weer aan de studie moeten, met 
name op het ondernemersvlak, want de droom die hij 
met Rachel heeft is het hebben van een eigen bakkerij. 
Ze zijn samen gek op taarten bakken en tiramisu. Het 

aspect dat mensen blij worden bij het zien van cake, telt 
absoluut mee in de passie die ze beide voor patisserie 
hebben. Waarschijnlijk is dit vroeger al begonnen toen 
hij nog thuis woonde en hij zijn moeder ieder weekend 
(bruids)taarten, cake en ander lekker zoets zag klaarma-
ken. En door hun Italiaanse vrienden Enzo en Romina, bij 
wie hij werkt, die de allereerste keer dat hij en Rachel bij 
hen aten zoiets goddelijks hadden opgediend, waardoor 
vooral Yunus direct was verkocht. Hij kookt met veel ple-
zier iedere avond voor Rachel en ook de afwas is een taak 
die hij altijd op zich neemt.

Verder beleeft Yunus veel lol met het kijken naar snoo-
keren op Eurosport maar is hij geen fan van uitdagende 
activiteiten hoog in de lucht, omdat hij dan teveel denkt 
aan wat er allemaal mis kan gaan. Het liefst blijft hij laag 
aan de grond. En dan zijn Free Fight MMA, bokssport in 
een kooi, wellicht weer oppakken waarmee hij een jaar 
geleden is gestopt. Verder zijn Rachel en hij naarstig op 
zoek naar nieuwe woonruimte. Mocht iemand een mooie 
stek voor ze weten, dan houden zij zich graag aanbevolen!

‘Verzot op zoet’

Kijk nou eens!
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Neem nooit de tekst "ga rechtdoor over de rotonde" 
van je navigatiesysteem serieus. 

Interview

Yunus Celik

Volgende week is het de week van de donor, heb ik mij 
laten vertellen door iemand die zelf op nieuwe longen 
wacht. Ik ben nog geen donor. Altijd wel zoiets gehad 
van: ja dat wil ik wel, maar ach dan vergeet je het 
weer en dan verdwijnt het weer ergens onderaan je 
to-do-list. Maar vandaag had ik zoiets van: ik ga er mij 
eens in verdiepen. Nou verdiepen. Het is een kwestie 
van of ik mijn organen wil afstaan na mijn dood. JA 
of NEE dus? En ik voelde wel een dikke JA. Zeker als ik 
iemand ken die al jaren wacht op nieuwe longen. En 
als je dat beseft gun ik mijn longen zo aan iemand die 
het nodig heeft, mocht ik plotseling te komen overlij-
den. Gezondheid is niet zo vanzelfsprekend. Je denkt 
daar helemaal niet over na. Ik leef elke dag alsof ik het 
eeuwige leven heb en ik heb weinig gedachtes over 
hoe ik mijn begrafenis wil, en of ik mijn organen wil 
doneren bijvoorbeeld.

Maar iedereen weet, dat ook de dood in een klein 
hoekje zit en dus is het helemaal niet zo gek om er 
toch over na te denken. En je registreren als donor! 
Ach, en waarom ook niet? Dus, ik heb mijn geregi-
streerd als donor vandaag. En je kon ook aanvinken 
wat je niet wilde doneren. 

Zo ijdel als ik ben mogen ze alles hebben behalve mijn 
huid, kraakbeen en botten. Ik wil ook als ik dood ben 
er mooi uit kunnen zien haha. Of is dit gek? Nou ja, 
het is nu officieel. Ik ben donor! En ik hoop dat ik nog 
‘lang’ te leven heb! Maar mocht de 
dood eerder komen dan ik dacht, 
dan maak ik ieder geval iemand 
heel blij met mijn dood. Dat is toch 
een kleine vreugd, of niet?

JA of NEE 
donor worden?
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   10 28       13 17

 13         15 25\13    

 5     21 7\30        

   26           21

   16       5\3      

   14     14\13        

   11 8\23           3

 22           5

   10           5

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 BGF   G   ABC  
   :   =    
 -   x   +  
 CDF   C   CGK  
   +   =    
           
 GAK   F   GKC  
   -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

Oplossing Kakuro

 648 : 4 = 162
          -   x   +

   238 + 2 = 240
         
         
 410 - 8 = 402

Oplossing Breinbreker

Dier van de Week
Maria is een prachtige lapjeskat en een echte knuffel; ze komt graag bij je 
op schoot liggen en is gek op aandacht. Maria is een beetje bang voor harde 
geluiden en mannen; ze houdt niet zo van drukte om haar heen. Ze kan het 
prima vinden met soortgenootjes en gaat erg graag naar buiten. Ze weet dan 
ook heel goed hoe een kattenluik werkt. Maria zoekt een rustig huis, zonder 
kleine kinderen en honden, waar ze veel aandacht krijgt en lekker naar buiten 
kan. Een huis waar al een andere kat woont zou ze ook erg leuk vinden. 

Komt u snel eens langs om kennis te maken met Maria? Ze wacht al op u!
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. 
Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Bereiding:
Knoflook pellen en fijnsnijden. Witte bonen 
in een vergiet afspoelen en laten uitlekken. 
Worst in dunne schuine plakjes snijden. 
Brood afbakken volgens aanwijzing op de 
verpakking. Olie in een hapjespan verhit-
ten en hierin de knoflook 2 min. Fruiten. 
Spekblokjes toevoegen en 3 min. meebak-
ken. Prei toevoegen en even mee (roer)
bakken. Bonen, tomatenblokjes, worst en 
Provençaalse kruiden toevoegen en het ge-
recht op laag vuur circa 5 min. laten stoven. 
Naar smaak peper toevoegen. Serveren 
met stokbrood.

 Benodigdheden: 
 2  tenen knoflook,

 2  potten witte bonen,

 1  Groninger metworst,

 1  Frans stokbrood  

  (voorgebakken),

 2 eetlepels olijfolie,

 250 gr.  gerookte spekblokjes,

 1 zak  gesneden prei (300 gr),

 1 blik  tomatenblokjes,

 2 theelepels  Provençaalse kruiden.

Witte bonenschotel 
met worst en spekjes

Hoofdgerecht voor 4 personen

Kook eens anders
Recept Receptko

ok
ru

br
ie

k

Kook eens anders

   10 28         13 17

 13 7 6     15 25\13 4 9

 5 3 2 21 7\30 6 7 9 8

   26 7 1 4 9 5 21  

   16 4 9 3 5\3 2 1  

   14 9 5 14\13 4 3 6  

   11 8\23 2 5 1 8 7 3

 22 7 2 4 9   5 4 1

 10 4 6       5 3 2

Het hele jaar door!!! 
Ook voor al uw:
√ feesten
√ huwelijken
√ high tea’s
√ vergaderingen
Boulevard Paulus Loot, nr. 5
2042 AA Zandvoort
023-57 16 119
www.beachclub5.nl

Beachclub No5 presenteert:

Zaterdag 5 oktober
Live Music tijdens diner!

Vanaf 1 oktober
3 gangen keuze diner 

van de menu kaart
€ 24,50 pp

Gemeente Zandvoort

Nomineer de ondernemer die volgens u in 2013 
het meest voldoet aan het thema van dit jaar: SAMEN! 

Stuur een mail met de naam van het bedrijf, voorzien van een toelichting, naar ovhj@zandvoortsecourant.nl
(Nomineren kan tot uiterlijk 30 september a.s.)

Ondernemer van het jaar 2013 
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Najaars kinderkledingverkoop bij Pippeloentje
Na een lange zomer heeft de herfst zich stormachtig aan-
gekondigd. Het wordt weer tijd voor regenlaarzen, truien 
en lange broeken. Dus ook tijd voor een snelle inspectie 
van de kledingkast van uw kinderen.

Welke broeken van vorig jaar 
passen nog? Kan de winter-

jas misschien nog een jaar-
tje mee? Na deze inspectie 

hoeft u met uw kind niet 
direct winkel in winkel uit, 
want op zondag 6 okto-
ber van 12.00 tot 16.00 uur 
wordt er bij kinderdagver-
blijf Pippeloentje weer de 
traditionele halfjaarlijkse 
kinderkledingverkoop ge-

houden. Nieuwe kleding 
van populaire merken en 
met grote korting (50-70%). 
De koffie en limonade staat 
klaar, dus op uw gemak even 
snuffelen! Pippeloentje is te 
vinden aan de Burgemeester 
Nawijnlaan 101, tel. 5713665.

Gehandicapte Cora wil graag golfkar als vervoermiddel
Je hebt een goede baan in de financiële wereld en een 
mooi eigen huis in Zandvoort. En dan opeens word je ge-
troffen door een herseninfarct en staat je leven op zijn 
kop. Dat overkwam de 57-jarige Cora Spierenburg in 2011. 
Ze werd onwel en heeft uren in de gang gelegen voor ze 
werd gevonden. Uiteindelijk heeft ze het overleefd. Haar 
besturingssysteem in de hersenen is kapot, waardoor ze 
linkshandig verlamd is. Ze kan wel goed praten en zich 
prima uiten.

Na een lange revalidatie 
in Heliomare is ze nu weer 
thuis. Een traplift en andere 
aanpassingen zorgen ervoor 
dat ze zelfstandig in huis kan 
functioneren. Maar toch, je 
leidt een heel ander leven. 
Hoe ga je daar mee om? 
Cora: “Je moet leren accep-
teren dat je niet meer alles 
kan en dat je van anderen 
afhankelijk bent. Doordat ik 
eenzijdig verlamd ben, ben ik 
aan een rolstoel gekluisterd. 

Je hebt iemand nodig om je 
‘s morgens aan te kleden en 
een ontbijtje te maken. Zelf 
eten koken kan ik niet. De 
lunch en het avondeten sla 
ik regelmatig over. Weet je, 
ik heb nooit honger. Ik weet 
dat het ongezond is. Soms 
laat ik wat komen of ga ik 
uit eten.”

De grootste irritatie is dat 
ik alles ruim van te voren 
moet plannen. Helemaal als 

ik weg wil. Voor vervoer mag 
ik onbeperkt gebruik maken 
van een ziekentaxi. Maar dat 
is ook niet alles. Je zit soms 
driekwartier te wachten 
voor die er is. En het gebeurt 
ook wel dat als ik even te laat 
ben, een chauffeur weg rijdt 
en me laat zitten. Dan moet 
ik weer een nieuwe afspraak 
maken en dat duurt dan 
nog weer langer. Dat is he-
lemaal vervelend als ik mijn 
zoon Rob moet ophalen uit 
Nieuw-Vennep. Die woont 
daar in een tehuis. Rob is 
verstandelijk gehandicapt 
en ook nog eens blind. “Hij 
is 31 jaar, maar heeft het 
verstand van een tienjarige. 
Voor hem moet ik ook regel-
matig vechten, hoewel hij 
het heel goed heeft in dat 
tehuis”, vertelt ze.

Omdat zij niet alleen maar 
van een taxi afhankelijk 
wil zijn, zou een eigen ver-
voermiddel een uitkomst 
voor Cora zijn. “Ze willen me 
wel een scootmobiel geven, 
maar omdat ik aan één kant 
verlamd ben, moet ik met 
mijn ene hand sturen en 
dat kost me teveel kracht, 
waardoor ik de macht over 
dat ding kan verliezen en het 
hele gevaarte om kan vallen. 
Bovendien wil ik mijn zoon 
mee kunnen nemen en dat 
gaat echt niet op zo’n scoot-
mobiel. Wat ik het liefst zou 
willen is een elektrisch golf-
karretje. Er zijn er die op de 
openbare weg mogen. Ik wil 
er alleen maar in het dorp 
mee rijden, de rest doe ik dan 
wel per taxi. Ik heb aan de 
gemeente gevraagd of ik zo 
een golfkar kan krijgen, maar 
dat verzoek is afgewezen. 
Waarom? Omdat ambtena-
ren blijkbaar niet aanvoelen 
hoe ze het leven van een ge-

Cora Spierenburg

handicapte menswaardiger 
kunnen maken”, is ze van 
mening.

Cora legt zich niet neer bij de 
tegenstand die zij als gehan-
dicapte ondervindt. Want ze 
mag dan gehandicapt zijn, 
ze is goed gebekt. “Ze vinden 
mij lastig. Maar ik kom voor 
mezelf op. Ja, een negentig-
jarige vindt alles goed, nou 
ik ben nog lang niet zo ver”, 
zegt ze strijdlustig.

Hoe blijf je zo strijdbaar? 
“Kijk, voor mijn infarct werk-
te ik vijftig uur per week. Ik 
regelde alles. Nu moet een 
ander dat voor me doen, 
maar dan loop je tegen zo 
veel weerstand op, daar 
word je gek van. Nu moet 
ik mijn leven op een ande-
re manier invullen. Wat ik 
heel leuk vind is schilderen 
en tekenen. Ik heb les van 
Marianne Rebel. Wat ik maak 
vind ik zelf niet zo bijzonder, 
maar anderen zijn heel en-
thousiast en zeggen dat ik 
talent heb.”

Nu de winterperiode er aan 
komt, is Cora al bezig om te 
bedenken hoe ze die donkere 
dagen gaat invullen. Ik heb 
besloten veel weg te gaan 
met de zorgtaxi, bijvoor-
beeld naar Ikea of het win-
kelcentrum in Hoofddorp. En 
ik ben dvd’s aan het inslaan 
om thuis films te kunnen 
kijken.” Of haar droom, een 
golfkar om zelf mobiel het 
dorp in te kunnen, uitkomt, 
hangt af van de welwillend-
heid van de gemeente. “Ik 
heb een heleboel kosten die 
verband houden met mijn 
handicap zelf bekostigd, 
waarom schiet de gemeente 
mij nou niet te hulp?”, sluit 
Cora af. 

Use your talent!

Vrijwilligerswerk suf, saai, stom? Echt niet! Voor 

het project ‘Use your talent’ laten we jonge Zand-

voortse vrijwilligers aan het woord. Zij vertellen 

wat ze doen en waarom het vrijwilligerswerk zo 

leuk is. Laat je daardoor inspireren! Deze week de 

20-jarige Vanity Beaumont.

Voor Zandvoortse kinderen, waarvan de ouders het 
niet zo breed hebben of voor kinderen die even uit de 
huiselijke situatie moeten, wordt jaarlijks een kinder-
kamp georganiseerd. Dit jaar vond dat plaats in Vier-
houten bij Nunspeet. Niet alleen vanwege het mooie 
weer, maar zeker ook door de inzet van de jeugdbe-
geleiders werd het een supervakantieweek. Eén van 
die begeleiders is de 20-jarige Vanity Beaumont. En-
thousiast vertelt ze hoe ze in dit vrijwilligerswerk te-
recht is gekomen en wat ze zo leuk vindt.

“Vier jaar geleden zat ik op het Wim Gertenbach Colle-
ge en kwam ik via een snuffelstage terecht bij de kin-
derdisco. Zoals het meestal gaat bij vrijwilligerswerk 
rolde ik van het een in het ander en werd ik jeugdbege-
leidster bij het kinderkamp. We plannen van tevoren 
activiteiten voor mooi en slecht weer en zorgen dat 
er ook voldoende tijd is waarbij de kinderen zelf iets 
kunnen ondernemen. Dit jaar hadden we een zwem-
vijver achter ons huisje. Dus naast de spelletjes die we 
met de kinderen deden, plonsden ze zelf regelmatig 
in de vijver. Er gaan jaarlijks circa 30 kinderen mee 
in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Je ziet de kinderen tij-
dens zo een vakantieweek opleven, ze zijn heel dank-
baar en sommigen willen niet meer naar huis”, lacht 
Vanity, die Pedagogisch Werk studeert. Ze vindt het 
belangrijk om vrijwilligerswerk te doen en wil straks 
ook beroepsmatig met kinderen werken. “Je ziet kin-
deren veranderen, de jeugd heeft de toekomst, het 
geeft je een voldaan gevoel en vrijwilligerswerk staat 
goed op je cv,” is haar motivatie om jeugdbegeleider 
te zijn. De kinderen zijn erg blij met haar. Vanity ziet 
regelmatig dezelfde kinderen terugkomen. Als ze 13 
jaar zijn, balen ze dat ze niet meer mee kunnen. Maar 
dan mogen ze soms toch mee als ‘hulp van de jeugd-
begeleiders’. Een erebaan!

Met Vanity Beamont 
op vakantie
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Een oproep aan alle teams 
en individuele sporters 
om zich aan te melden bij 
de Sportraad Zandvoort. 
En het gaat niet alleen 
om de kampioenen, ook 
Zandvoortse jeugdspor-
ters die een beschermde 
status hebben verworven 
bij sportkoepel NOC*NSF 
worden gevraagd om op 
deze oproep te reageren.

Wat doen we
De Sportraad Zandvoort 
is een commissie die tot 
taak heeft het college van 
burgemeester en wet-
houders van de gemeente 
Zandvoort gevraagd en 
ongevraagd te adviseren 
over beleidsvoornemens op 
gebieden ten aanzien van: 
de aanleg, het onderhoud, 
het beheer en de exploita-
tie van sportterreinen en 
andere sportinrichtingen 
waarbij de gemeente be-
trokken is en alle andere 
zaken betreffende de sport 
in de gemeente Zandvoort 
in de meest uitgebreide 
zin. Daarnaast heeft de 

Sportraad Zandvoort als 
taak het stimuleren van de 
sport en het, waar mogelijk, 
samenwerken met organi-
saties en personen die het-
zelfde doel in de gemeente 
Zandvoort nastreven. Ook 
streeft de Sportraad naar 
een intensieve samenwer-
king tussen de verenigingen 
en instellingen onderling na. 
Al een aantal jaren werkt 
de Sportraad mee aan de 
Jeugdsportpas in Zandvoort. 
Deze activiteit geeft jeugdi-
ge Zandvoorters de kans om 
ieder jaar met verschillende 
sporten kennis te maken en 
is een doorslaand succes.

Huldigingen 
Een andere activiteit die de 
Sportraad Zandvoort op zich 
heeft genomen is het jaarlijks 
huldigen van de Zandvoortse 
jeugdkampioenen en die ac-
tiviteit zit er dus weer aan te 
komen. Sportraad Zandvoort 
wil graag in contact komen 
met teams of elftallen en 
individuele sporters die in 
het seizoen 2012/2013 en in 
de zomercompetities in dit 

Sportraad Zandvoort 
wil jeugdkampioenen huldigen

De Sportraad Zandvoort gaat weer alle Zandvoortse 
jeugdkampioenen huldigen. Dat gebeurt op 14 november 
aanstaande in het raadhuis. Dat lijkt nog ver weg maar er 
is nu eenmaal veel tijd nodig om zo een belangrijke bij-
eenkomst tot in de puntjes te organiseren. Vandaar nu al 
een oproep.

jaar bij diverse zomerspor-
ten kampioen zijn gewor-
den. De leeftijdsgrens voor 
aanmelden is maximaal 
18 jaar bij aanvang van de 
competitie 2012/2013. En 
ga nu niet allemaal een e-
mail sturen maar laat je lei-
der of aanvoerder dat doen, 
anders komen er misschien 
wel 15 mailtjes uit één 
team binnen. Vermeld in 
de mail de vereniging waar 
je bij sport, het team/elf-
tal waarmee je kampioen 
bent geworden, de namen 
van de teamleden en voor 
de individuele sporters in 
welke sport en waarvan je 
kampioen bent geworden. 
Daarbij kan je denken aan 
Noord-Hollands kampioen 
of Nederlands kampioen 
of iets dergelijks. Het is 
de bedoeling dat alleen 
Zandvoortse teams, al 
dan niet met kinderen 
van buiten de gemeente 
Zandvoort, zich aanmel-
den. De thuisbasis van de 
teams moet dus in ge-
meente Zandvoort liggen.

De huldiging is in de 
raadszaal van het raad-
huis. Die is te bereiken 
via de trappen op het 
Raadhuisplein. Er mogen 
ouders of verzorgers aan-
wezig zijn maar houdt u er 
rekening mee dat vol=vol, 
mede voor de veiligheid.  
De sporters worden voor 
19.00 uur verwacht want 
dan gaat het officiële  
gedeelte beginnen. 

Stuur je e-mail vóór 17 okto-
ber met de gevraagde de-
tails naar de voorzitter van 
de Sportraad Zandvoort: 
john-lemmens@live.nl. 
Dan komt het allemaal in 
orde.

(Advertorial)

Gek ‘Op voeding’

Vanaf woensdag 9 oktober organiseert het Centrum van Jeugd en Gezin in Zandvoort 
verschillende activiteiten die in het teken staan van ‘Op voeding’. De start begint met 
een fantastisch sportontbijt en/of stoelendans waar vijf basisscholen, vijf peuterspeel-
zalen en kinderdagverblijven aan deelnemen. 

Er is meer! In de weken na de start worden veel leuke en afwisselende activiteiten 
georganiseerd voor uw kind en u als ouder of opvoeder. U kunt die alleen of met uw 
kind ondernemen. Tijdens het sportontbijt op 9 oktober zijn wij vanuit het Centrum 
voor Jeugd en Gezin op verschillende locaties aanwezig om u - onder het genot van 
een kopje koffie of thee - verder te informeren over het programma. 
Het belooft een gevarieerd programma te worden. 

Speciaal voor deze week is een folder Gek ‘Op voeding’ uitgebracht die o.a.  
verkrijgbaar is op het gemeentehuis. In deze folder en op www.cjgzandvoort.nl 
vindt u meer informatie.

Centrum Jeugd en Gezin
In het Centrum voor Jeugd en Gezin Zandvoort (locatie gebouw De Golf) kan  
iedereen terecht met een vraag over opvoeden en opgroeien en gezondheid  
van kinderen 0 tot 23 jaar. Ouders, verzorgers, kinderen, jongeren, maar ook  
professionals en vrijwilligers die werken met kinderen.

www.cjgzandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

Mmmm… lekker! 
Nieuwe smaken proeven, wordt  
weer een spelletje

Leuk samen bewegen (0-4 jaar) : 
Fit worden en lol hebben, kunnen  
echt samen

Zie je kind bewegen (0-4 jaar): 
Komt het zien: jouw kind is een filmster!

Workshop Rots en Water: 
Laat jij je wegdrijven of sta je  
als een rots in de branding? 

‘Budget ontbijt’: 
Lekker en gezond hoeft niet  
duur te zijn

Workshop Liedjes met gebaren: 
horen, zien maar niet zwijgen!

Vaste bezorg(st)er gezocht
Omgeving Tranendal

Ben jij onze bezorger die 1 keer 
per week op donderdag de brievenbus 
van de buren wil laten klepperen? 
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?

Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat 
door weer en wind op pad om de kranten en/of folders 
te bezorgen. Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, 
je respecteert de NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat 
je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?  
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

Leuke verdiensten!
De wijk telt rond de 250 adressen, verdiensten liggen dan 
gemiddeld tussen de € 25 en € 30 per week.

• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen 
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.
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Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen ken-
baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen 
kunnen worden ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter 
inzagenlegging van het concept - besluit vermeld worden. In 
die gevallen kan alleen beroep worden ingesteld als zienswij-
zen zijn ingediend.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning 

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
•  Strandafgang Barnaart 21, veranderen strandpaviljoen, 

verzonden 16 september 2013, 2013-VV-080.

Evenementenvergunningen verleend 
Er is een evenementenvergunning verleend aan Pluspunt, voor 
het evenement, Use Your Talent op zaterdag 26 oktober 2013 
van 14.00 uur tot 17.00 uur

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Gemeentelijke publicatie week 39 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 38 en 
de verdere in week 38 door het college genomen besluiten 
zijn in week 39 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Mandaat directeur milieudienst IJmond
Ondermandaat teamleiders en senior medewerkers 
milieudienst IJmond
Door het college van burgemeester en wethouders is op 16 juli 
2013 besloten om de directeur van de Milieudienst IJmond te 
mandateren voor het nemen en/of ondertekenen van besluiten 
namens het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zandvoort voor de uitvoering van milieutaken en 
het basistakenpakket, zoals beschreven in de bijlagen I en II 
behorende bij het mandaatbesluit.

Door de directeur van de milieudienst IJmond is op 5 september 
2013 besloten om de onder zijn verantwoordelijkheid werk-
zame teamleiders en senior medewerkers van de milieudienst 
IJmond te mandateren voor het nemen en/of ondertekenen 
van besluiten namens het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Zandvoort voor de uitvoering van 
milieutaken en het basistakenpakket, zoals beschreven in de 
bijlagen I en II behorende bij het ondermandaat- en machti-
gingsbesluit.
 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
•  Kostverlorenstraat 32, kappen boom achtertuin, ingekomen 

14 september 2013, 2013-VV-115.
•  Wilhelminaweg 25, het vellen van een houtopstand, inge-

komen 11 september 2013, 2013-VV-117.
•  Dr.C.A.Gerkestraat 72, kappen boom achtertuin, ingekomen 

16 september 2013, 2013-VV-118.
•  Thorbeckestraat 3 flat 3, vergroten balkon, ingekomen 17 

september 2013, 2013-VV-119.
•  Strandafgang Paulus Loot 1b, aanpassen metrage openbaar 

toiletgebouw, ingekomen 18 september 2013, 2013-VV121.

Bentveld:
•  Taxuslaan 2, kappen drie bomen, ingekomen 14 september 

2013, 2013-VV-116.
•  Duindoornhof 2, kappen twee bomen (zijkant en achter 

woning), ingekomen 18 september 2013, 2013-VV-120.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag tot en met 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiter-
aard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak 
maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Nomineer de ondernemer die volgens u in 2013 
het meest voldoet aan het thema van dit jaar: SAMEN! 

Stuur een mail met de naam van het bedrijf, voorzien van een toelichting, naar ovhj@zandvoortsecourant.nl
(Nomineren kan tot uiterlijk 30 september a.s.)

Ondernemer van het jaar 2013 
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Driebandenteam café Keur 1 scoort als 
beste in de regio

Dik verlies voor softbalsters

Zorgen voor SV Zandvoort

Sportontbijt en stoelendans

Vorige week woensdag legde team 1 van Café Keur aan de 
Zeestraat de beste resultaten neer van alle driebanden-
teams in de regio. Een maximale prestatie waarmee het 
Zandvoortse team de meer dan dertig meespelende teams 
de baas was. 

Vorige week woensdag zijn de softbalsters van ZSC  
tegen een dik verlies aangelopen. Op eigen veld waren  
de reserves van RCH Pinguins met 4-14 veel te sterk. 
En wel zo sterk dat Zandvoort niet één honkslag heeft  
weten te scoren!

Afgelopen zaterdag heeft SV Zandvoort een zware moker-
slag te verwerken gekregen. Het team van trainer Piet Keur 
was absoluut niet tegen de gastheren van BOL opgewas-
sen en werd met 5-1 volledig afgedroogd. Het was de derde 
nederlaag op rij waardoor Zandvoort nog steeds onderaan 
de ranglijst bungelt.

Vanaf woensdag 9 oktober organiseert het Centrum van 
Jeugd en Gezin in Zandvoort verschillende activiteiten in 
het teken staan van ‘Op voeding’, ook Sportservice Heem-
stede-Zandvoort draagt haar steentje bij. In samenwer-
king met lokale ondernemers zorgen zij voor een compleet 
sportontbijt met vers brood van bakkerij Vessem & Le Pati-
chou en diverse soorten beleg.

Henk van der Linden en 
Jeroen van de Bos scoorden 
in Heemstede tegen Yverda 
2 beiden alleen maar winst-

Wilma Valkestijn begon 
met pitchen maar werd ge-
lijk al goed geraakt en door 
de 4e slagvrouw ook zelfs 
behoorlijk hard op haar 
scheenbeen, waardoor ze 
een inning helemaal niet 
kon spelen. Zij werd vervan-
gen door Maura Renardel 
de Lavalette. Echter RCH 
heeft een zeer jong en gre-
tig team en de dames kon-
den allemaal goed slaan, 

Eigenlijk zou Zandvoort het 
gras op moeten eten voor 
een beter resultaat maar dat 
gebeurde niet. Het was BOL 
dat het initiatief nam, vooral 
omdat het meer inzet toon-
de dan onze plaatsgenoten. 
BOL kreeg meteen een paar 
kansen, had daar vooralsnog 
geen succes mee maar na 13 
minuten was het wel raak. 
Zandvoort, dat met een jon-
ge ploeg aantrad, kon weinig 
tegenover de dadenkracht 
van de thuisploeg stellen, te-

Vijf basisscholen uit Zand-
voort zullen deelnemen 
aan dit school(sport)ontbijt, 
maar ook vijf kinderdagver-
blijven en peuterspeelzalen 
zullen aansluiten bij dit bij-
zondere initiatief. Naast het 
samen ontbijten leren de 
kinderen op een leuke ma-
nier waarom ontbijten en 
bewegen zo belangrijk is.

Die woensdag zullen de 
vergaderzalen van Center 
Parcs Zandvoort voor één 

partijen. Ton Hendriks wist 
zeer gedreven 1 partij win-
nend af te sluiten zodat de 
eindstand maar liefst 16-6 

daar kon ook Renardel de 
Lavalette niets aan veran-
deren. “We kregen in totaal 
20 honkslagen om onze 
oren. Zelf, ik durf het bijna 
niet te zeggen, hebben we 
geen een honkslag kunnen 
produceren. De pitcher van 
RCH gooide een harde bal 
maar ook erg ongecontro-
leerd. Daardoor konden we 
in ieder geval nog een paar 
punten bij elkaar sprokke-

meer omdat de achterhoede 
van BOL weinig weggaf. De 
voorwaartsen echter waren 
niet in staat de toen nog 
goed acterende verdediging 
van Zandvoort te breken. De 
ruststand was dan ook 1-0.

Na de thee kreeg Zandvoort 
toch wel wat kansjes en 
kwam via Ivo Hoppe zelfs op 
gelijke hoogte, 1-1. Dat gaf 
Zandvoort uitzicht op meer, 
maar 5 minuten later werd 
een harde schuiver niet goed 

keer omgetoverd worden 
tot de grootste ontbijt-
zaal van Zandvoort waarin 
alle groepen 5 en 6 van de 
Zandvoortse basisscholen 
gezamenlijk gaan ontbij-
ten en genieten van het 
verse brood, aangeboden 
door bakkerij Van Vessem 
& Le Patichou. De opening 
van het sportontbijt zal om 
08.30 uur gedaan worden 
door sportwethouder Gert 
Toonen. Daarna zullen de 
kinderen hun eerste boter-

biljart

softbal

voetbal

werd. Een goed begin voor 
de Zandvoortse spelers. 

Het tweede Keur team 
met Louis van de Mije, Dick 
Pronk en Ton Ariesen wist in 
de vorige week donderdag 
gespeelde thuiswedstrijd 
tegen Vrije Vogels een be-
langrijk 9-9 gelijkspel af te 
dwingen. Jammer genoeg 
kon het 3e team van café 
Keur in de thuiswedstrijd 
vorige week woensdag 
geen potten breken, er werd 
met 3-15 verloren van Van 
Gunsteren. Donderdag 26 
september wordt de twee-
de ronde afgewerkt, waarbij 
team 1 veel belangstelling 
voor hun eerste thuiswed-
strijd verwacht. 

len”, zei coach Willy Balk na 
afloop.

Laura Koning, Martina en 
Marcella Balk kwamen in de 
1e inning nog op het honk met 
4 wijd en kwamen alle drie 
binnen door doorgeschoten 
ballen. In de 2e inning kreeg 
catcher Nieki Valkestijn een 
bal vol op haar been en 
mocht naar het 1e honk. Ook 
zij kwam binnen op doorge-
schoten ballen en daarmee 
was het einde oefening voor 
ZSC. De Heemsteedse pitcher 
heeft niet één keer 3 slag kun-
nen gooien, maar ze had ook 
een ijzersterk veld achter 
zich staan en dat verwerkte 
de geslagen ballen van ZSC 
goed. Balk heeft wellicht 
komende woensdag in de 
thuiswedstrijd tegen Quick 
Amsterdam 2 een probleem 
om een team op de been te 
krijgen. Ze moet in ieder ge-
val afwachten hoe de bles-
sures van de beide dames 
Valkestijn zich ontwikkelen 
en haar dochters Marcella 
en Martina zijn op vakantie. 
Grote problemen dus voor 
ZSC.

door de Zandvoortse goalie 
verwerkt, waardoor de at-
tent meegelopen spits van 
BOL voor de 2-1 zorgde. Toen 
diezelfde spits niet veel la-
ter de 3-1 scoorde, was het 
een gelopen wedstrijd. BOL 
kwam er makkelijk door en 
maakte er nog 2, waardoor de 
eindstand op 5-1 kwam. 

Overige uitslagen 2e klasse A: 
AFC – EVC: 1-0; ZOB – HBOK: 
3-4; NFC – EDO hfc: 3-4; 
AMVJ – Monnickendam: 2-0 
en de wedstrijd Castricum – 
Beursbengels eindige in 2-4. 
Komende zaterdag speelt SV 
Zandvoort om 14.30 uur thuis 
tegen het uit de 1e klasse 
gedegradeerde Marken, dat 
afgelopen zaterdag in eigen 
huis met 3-1 won van DVVA.

ham zo origineel mogelijk 
beleggen. Deze activiteit 
wordt begeleid door Adele 
Schmidt van diëtistenprak-
tijk Pure & Simple. Voor het 
kind met de mooist versier-
de boterham is er na afloop 
een verrassing. Omdat naast 
een gezond ontbijt bewegen 
minstens zo belangrijk is, 
wordt de ochtend afgeslo-
ten met een sportief pro-
gramma georganiseerd door 
Sportservice Heemstede-
Zandvoort.

Ook de kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen uit 
Zandvoort zullen deelnemen 
aan deze bijzondere dag. Het 
sportontbijt wordt hun aan-
geboden op de eigen locatie, 
waarna een heuse stoelen-
dans georganiseerd zal wor-
den in samenwerking met 
de lokale radiozender ZFM. 
Om 10.00 uur start de live 
uitzending en zal de eerste 
plaat worden gestart waar-
op de deelnemers rondjes 
gaan lopen. Na ongeveer een 
half uurtje ‘stoelendansen’ 
blijven er een aantal kinde-
ren over die gaan strijden om 
de laatste stoel en zal er per 
locatie een winnaar bekend-
gemaakt worden op de radio.

Geconcentreerde Henk van der Linden

ZSC aan slag

Leuke gezichtjes maken van het brood en beleg
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Lions wint eerste wedstrijdDTM kampioenschap in beslissende fase

Derde winst op rij voor de dames

Het totaal vernieuwde eerste team van basketbalvereni-
ging The Lions, dat weer uitkomt in de 2e Rayonklasse, 
heeft de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen gewon-
nen. In de Korver Sporthal was het met 59-44 te sterk voor 
het derde team van het Amsterdamse US.

Als zondag om half twee het licht voor de DTM op groen 
wordt gezet, komt het DTM kampioenschap 2013 in een be-
slissende fase. Zandvoort is komend weekend het strijdto-
neel van de voorlaatste race. De strijd gaat tussen de Duit-
ser Mike Rockenfeller (winnaar Zandvoort in 2011) en zijn 
achtervolger Augusto Farfus uit Brazilië.

De Zandvoortse hockeydames hebben ook de derde wed-
strijd van dit prille seizoen in winst weten om te zetten. In 
Hoofddorp werd het vierde team van Reigers met 1-3 ver-
slagen. Zandvoort gaat nu zonder verliespunten aan kop 
van de ranglijst.

Het nieuwe team bestaat 
voor het grootste gedeelte 
uit spelers die vorig jaar in de 
U20 uitkwamen. Een inge-
speeld team want de mees-
ten spelen al vanaf de U12 
samen. Ook is er een nieu-
we trainer: Matty Prenen 
die veel ervaring met zich 
meebrengt. Prenen was na 
afloop zeer te spreken over 
zijn team, dat niet geheel 
compleet aan de wedstrijd 
begon. Zo is Duco Boukes 
voorlopig geblesseerd en is 
een andere speler afgehaakt.

“We begonnen als team 

Farfus’ kansen zijn be-
scheiden, want hij heeft 
een achterstand van maar 
liefst 33 punten op koploper 
Rockenfeller. Het betekent 
dat Farfus in de top twee 
moet eindigen en ook nog 
eens voor Rockenfeller om 
zijn kampioenschapsdroom 
levend te houden, anders 
mag de Duitser na de race 
zich als DTM kampioen van 
2013 mogen kronen. 

De laatste winst van de 
Duitse Audi rijder dateert al-
weer van bijna twee maan-

Zondag konden de Zand-
voortse dames maar over 
twaalf speelsters beschik-
ken en dat was zwaar. Het 
was warm en benauwd in 
Hoofddorp en dat had zo zijn 
wisselwerking op de speel-
sters. “Het was behoorlijk 
pittig met maar één wissel-
speelster. De tweede helft 
hadden we duidelijk last van 
de hitte waardoor de organi-

met een vliegende start in 
de eerste kwart met een 
solide man-to-man verde-
diging en kwamen aan het 
einde van dat kwart op een 
17-5 voorsprong. Daarna had 
ik al aangegeven dat zoiets 
toch wel enigszins zou ver-
anderen en dat gebeurde 
ook. US begon onze verde-
diging iets beter te lezen en 
scoorde veel inside, terwijl 
wij aanvallend ineens een 
stuk moeilijker tot scoren 
kwamen. Tevens liepen wij 
tegen fouten aan en ver-
loren wij Kendrick Fiekert 
door een handblessure. Een 

den terug, op het Russische 
circuit van Moskou. Farfus 
heeft de laatste race gewon-
nen voorafgaand aan de race 
van Zandvoort. Door dit re-
sultaat heeft de Braziliaanse 
BMW rijder nog een kans om 
het kampioenschap naar zich 
toe te trekken, hoewel Audi de 
laatste jaren zeer succesvol is 
geweest op het duinencircuit. 

Naast het attractieve DTM 
kampioenschap is het aan-
vullende programma ook 
interessant genoeg. De 
Formule 3 zal net als vorig 

satie zoek was. De kansen, die 
er wel waren, werden daar-
door niet benut”, gaf aan-
voerster Nathalie Huisman 
na de wedstrijd aan.

Het zou de wedstrijd van 
de ‘youngsters’ worden. 
Rowanne Teeuwen heerste 
in de Hoofddorpse cirkel en 
scoorde twee keer, waarvan 
een strafcorner, en gaf de 

basketbalautosport

hockey

Lay-up van Dustin Driehuizen | Foto: Richard Vissers

Winnaar 2012 Mortara | Foto: Justin Densen/Essayprodukties.nl
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Administratiekantoor 

K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beachclub No5
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Café Keur
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dierenkliniek Zandvoort
Dirck III Slijterijen

Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Exprom
Grand Café Restaurant XL
Heintje Dekbed Outlet
La Bonbonnière 
Lunchbreek 
Meijer & Sarin Advocaten
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Provincie Noord-Holland
Reco Autoschade 
Sea Optiek 

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

jaar met een goed startveld 
komen. Zandvoorter Dennis 
van de Laar zal daarin mee 
gaan doen. Voor het klas-
sement speelt Van de Laar 
een bescheiden rol. Hij 
heeft elf punten en neemt 
een gedeelde negentiende 
plaats in. De Formule 3 ra-
ces tellen mee voor het FIA 
European Championship 
waarin ook Masters winnaar 
Felix Rosenqvist zal starten. 
Rosenqvist staat tweede en 
heeft 72,5 punten achter-
stand op de Italiaan Rafaelle 
Marciello.

De Porsche Carrera Deutsch-
land Cup is net als de afge-
lopen jaren in het DTM pro-
gramma vertegenwoordigd. 
In dit kampioenschap doen 
vier Nederlanders mee: Jaap 
van Lagen en Wolf Nathan, 
bekend uit het Winter 
Endurance Kampioenschap 
waar ze met V8 STAR succes-
vol waren, en Bas en Pieter 
Schothorst die uitkomen voor 
Team Bleekemolen.

Daarnaast komen ook de 
Porsche GT3 Cup Benelux 
Challenge in actie en zal de 
Lotus Ladies Cup te zien zijn, 
waar uitsluitend vrouwen in 
rijden. 

assist voor het derde doel-
punt dat Isa Knotter verzil-
verde. Ook de doelvrouw 
hoorde bij deze ‘youngsters’. 
Michelle Nanaï is keepster 
bij de Meisjes B en heeft 
het volgens Huisman “bui-
tengewoon goed gedaan”. 
Het enige tegendoelpunt, 
een fraaie tip in, kon zij 
niets aan doen. “Het was 
een leuke wedstrijd waarbij 
we onderling een fijne sfeer 
hadden. We hebben hier 
weer van geleerd en nemen 
de leerpuntje mee naar vol-
gende week als we thuis te-
gen Alkmaar spelen”, sluit ze 
tevreden af. 

SKiP St. Kdv. 
Pippeloentje-Pluk 

Strandpaviljoen PlaZand
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf 

Van der Veld 
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 

Notarissen
VVV Zandvoort/DTM feest
Zandvoorts Museum
Zandvoort Optiek

tegenspeler schopte de bal 
letterlijk uit zijn handen en 
werd daar niet voor bestraft. 
We bleven als team echter 
onverstoord en reageerden 
zoals het hoort; niet dus. US 
kwam terug tot op 4 punten, 
en de stand bij rust was 29-
25”, vertelt Prenen.

Na de rust startte Lions met 
een agressieve zonever-
dediging en met die tacti-
sche verandering heeft het 
team eigenlijk de wedstrijd 
beslist. Het liep goed en er 
werd collectief goed en fana-
tiek verdedigd, ondanks de 
fouten van Bob Winnubst, 
die uiteindelijk met 5 fouten 
in het begin van de 4e kwart 
kon gaan zitten. “We bleven 
hun aanval goed ontregelen 
en liepen weer uit onder lei-
ding van onze nieuwe aan-
winst Dustin Driehuizen, 
een echte garbage man! 
Uiteindelijk werd het 59-44 
en konden we terugkijken 
op een echte teamprestatie, 
ingegeven door een goede 
instelling van iedereen. Na 
een kleine 3 weken trainen 
altijd prettig om met een 
overwinning te beginnen”, 
aldus Prenen.

Topscores Lions: Dustin 
Driehuizen 27; Maurice 
Fiekert 11; Luka Markovic 10. 
Volgende week zondag 
speelt Lions uit bij de reser-
ves van US in Amsterdam.



GLUREN BIJ DE
NIEUWE BUREN? KOM 28 SEPTEMBER 

NAAR DE OPEN DAG
Is wonen op loopafstand van het strand, de zee en de duinen uw droom? 
Kom dan op zaterdag 28 september tussen 11:00 en 15:00 uur naar de 
open dag op de bouwlocatie, ingang via de Louis Davidsstraat te Zandvoort.

Dit is Louis Davidscarré:
■ in het centrum op loopafstand van winkels, strand en NS station 
■ van startersappartementen tot herenhuizen
■ woonoppervlakte van 71 tot 141 m2

■ appartement vanaf € 175.000 v.o.n. 
■ herenhuis met 5 slaapkamers va. € 280.000 v.o.n.
■ parkeerplaatsen vanaf € 15.000 v.o.n.
■ zeer energiezuinige woningen met vloerverwarming en koeling
■ oplevering begin 2014

www.LDC-wonen.nl
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Hoewel het nog september was, vierde Zandvoort afgelopen zaterdag op grootse 
wijze voor de eerste keer het Oktober Fest. Dat dit samen viel met het DTM-week-
end was niet geheel toevallig. De vele Duitse racefans werden in het dorp op hun 
wenken bediend met Duitse schlagers, gebracht door de uit 15 muzikanten bestaan-
de band Rosentaler, die er een echt feest van maakte.

De vorige week zaterdag bij strandpaviljoen Tha-
lassa georganiseerde Spinning at the Beach voor de 
stichting Spieren voor Spieren, heeft het mooie be-
drag van € 2.740 op gebracht. Aan het particuliere 
initiatief deden 46 spinning-fans mee. Zij hebben  
3 uur lang gespind voor het goede doel.

Het doel was dan ook om 
geld inzamelen voor onder-
zoek naar spierziekten, ook 
voor kinderen met een vaak 
ongeneeslijke spierziekte. 
Het initiatief wordt inmid-
dels gesteund door veel 
Zandvoortse ondernemers 

en sloeg daarom goed aan. 
Wethouder Gert Toonen 
overhandigde na afloop een 
cheque ter waarde van maar 
liefst € 2.740 voor dit goede 
doel aan Djonna en Marten, 
twee jonge Zandvoortse am-
bassadeurs van de stichting.

Oktober Fest viel in de smaak Veel geld voor 
Spieren voor Spieren

Oktoberfest met Rosentaler band | Foto: Wim Mendel

De jeugdige ambassadeurs nemen de cheque in ontvangst 
Foto: Irma de Jong-van Middelkoop

Wie dacht dat de muziek 
alleen in de smaak viel 
bij onze oosterburen, had 
het goed mis. In de loop 
van de avond stroomde 
het plein vol Zandvoorters 
en die lieten zien dat wij 
Nederlanders ook op z’n 
Duits feest kunnen vieren. 
Getooid met Beierse hoed-
jes, sommigen zelfs in le-
derhosen en dirndl jurken, 

Sinds 1 oktober kunt u kiezen of u grof vuil 
zelf wegbrengt of dat u het laat ophalen. 

Kijk op 
www.zandvoort.nl/Inwoner/Afval_Milieu 

voor meer informatie.
Gemeente Zandvoort

werd er volop meegezon-
gen en gedanst op de ge-
zellige klanken van de en-
thousiaste Limburgse band. 
Aanvankelijk hadden deze 
muzikanten, die normaal in 
feesttenten met duizenden 
feestvierders spelen, zoiets 
van ‘wat doen we hier!’, 
maar toen de stemming er 
eenmaal goed in zat, mede 
door het vele bier dat rijke-
lijk vloeide, wisten zanger 
William Arts en zangeres 
Ilse Lucassen niet wat ze 
meemaakten: één grote, uit 
zijn dak gaande menigte, 
een Oktober Fest waardig!

Oktoberfest

‘Hebben we een leuk
nieuw feestje ontdekt,
zal je zien dat de DTM

ermee stopt in Zandvoort’

De Mannetjes

Op zo een Beiers bierfeest 
horen behalve de drank ook 
de typisch Duitse snacks. 
Ook daar was voor gezorgd 
door de lokale ondernemers. 
De ‘Bratwursten’ en ‘Pretzels’ 
gingen rijkelijk over de toon-
bank en werden aan lange 
tafels genuttigd.

Toen iedereen na de grote 
finale van Rosentaler dacht 
dat het feest over was, had 
de organisatie nog een ver-
rassing in petto: een optre-
den van de sexy, hoogblonde 
en luchtig geklede zangeres 
Loona. Speciaal voor dit 

Rechtsbijstand in verband 
met arbeid, bouwrecht, 

incasso, letselschade, huur,  
consumentenproblemen 

en echtscheiding.

Verspronckweg 1,  Haarlem 
023-5347156

(ook gefinancierde rechtshulp)
www.mesadvocaten.nl

uitverkoop

50%
korting!

op alle monturen
Kerkstraat 34-36 Zandvoort

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Oktober Fest was ze hele-
maal uit Dresden gekomen, 
waar ze die middag nog had 
opgetreden. 

Na afloop vertelde de in 
Zandvoort wonende Loona 
dat ze lange tijd in Spanje 
heeft gewoond en daar 
haar carrière is begonnen. 
Vervolgens bleek haar reper-
toire, een mix van Spaanse 
ritmes en vlotte dance, voor-
al in Duitsland aan te slaan. 
Daar is ze een grote ster, die 
ook regelmatig in de Duitse 
bladen staat. In Nederland is 
ze nog niet zo bekend, maar 
haar nieuwe impresario 
moet daar nu verandering 
in brengen.

Terwijl Loona het publiek 
bezig hield, bereidden de 
muzikanten van Rosentaler 
zich voor op hun lange te-
rugtocht naar Limburg door 
in Grand café XL nog even 
te genieten van een door 
het restaurant aangeboden 
etentje. Dat ook het publiek 
trek had gekregen, was te 
merken door de drukte na 
afloop in de omliggende 
snackbars…

Loona als afsluiter 
Foto: Wim Mendel
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waterstanden

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen
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Spotlight

Ja het is 
echt waar!

Onze Melwin 
alweer 
50 jaar!
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…hebben vogels een inge-
bouwde wekker. Je kan zelfs 
de klok erop gelijk zetten. 
Precies om half vijf ’s mid-
dags zitten 30 mussen en 2 
tortelduifjes keurig op het 
tuinmuurtje te wachten. 
Met kwistige hand strooit 
Hans rond die tijd het vo-
gelvoerzaad op de grond en 
in het vogelhuisje. Soms eet 
de huis- en tuinmuis ook een 
graantje mee. De mussen 
vinden het prima en zoeken 
gezellig naast de muis naar 
alles wat eetbaar is. Zij zijn 
vrij sociaal en delen met ge-
zellig gekwetter het toege-
worpen voer.
De hiërarchie is onderling 
duidelijk aanwezig. De mus-
sen laten, hoe brutaal ze ook 
zijn, zich wegjagen door de 
duiven. De kraaien op hun 
beurt verjagen weer de dui-
ven. Zodra de kraaien lan-
den, vliegt alles wat vleugels 
heeft weg. Zelfs de vetbol-
len zijn niet veilig voor deze 
zwarte lastpakken. Sinds kort 
hangt er aan een paal een 
vogelhuisje met daarin een 
pot pindakaas speciaal voor 
de kool- en pimpelmeesjes. 
Natuurlijk proberen de kraai-
en of zij ook bij deze lekker-
nij kunnen komen. Met veel 
vleugel gefladder lukt het ze 
ook nog. Wel knap! Af en toe 
komt er een specht kijken of 
de pinda’s nog niet op zijn. 
Nu we geen katten meer 
hebben is het een gezellige 
beestenboel in onze tuin. 
Wat kan een mens toch 
heerlijk genieten van de na-
tuur en wat wonen we toch 
mooi in Zandvoort. We zijn 
omringd met schitterende 
duinen en strand waar me-
nigeen geniet van een korte 
wandeling. Momenteel zijn 
de burlende herten een ex-
traatje om naar toe te gaan. 
Maar ook de energierijke 
oranje bessen van de duin-
dorens zijn bij de vogels die 
op doorreis zijn in trek. Als 
ze daar teveel van eten 
worden ze er ladderzat 
van. Het is echt een ok-
toberfeest, maar dan 
voor dieren. N

el
 K

er
km
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Volgens mij…
5  Korendag
 Protestantse kerk, 10.00-22.00 uur

5  Disco Fever 
 Wapen van Zandvoort (Dj Anciano), aanvang 19.00 uur

5+6  Kunstkracht 12
 Kunstroute langs 16 locaties in Zandvoort

6  Culture at the Beach
 Cabaret en diner in diverse strandpaviljoens

7  Jazz in Zandvoort
 Gast: Scott Hamilton. Theater De Krocht, aanvang 20.30 uur

13  Jazz in Zandvoort
 Gast: Gé Titulaer. Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

Iedere donderdag:
 Biologische markt
 Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur

  Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda? 
  Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

^ oKtoBer _ oKtoBer a 

evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
3 oktober t/m 9 oktober

PLANES (3D/NL) -> Ned. Premiere!
ZA-ZO-WO om 13.30 u. 

SPIJT (NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 u.

SMOORVERLIEFD -> laatste week!
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI om 19.00 u.

THE HEAT
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI, om 21.30 u.

FILMCLUB: IN ANOTHER COUNTRY
Met Isabelle Huppert
WO om 19.30 u. 

VERWACHT:
ONE-DIRECTION: THIS IS US (3D) VANAF 12 OKTOBER
WE’RE THE MILLERS -> VANAF 10 OKTOBER
WHITE HOUSE DOWN 

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

kinderboekenweek

Dennis van der Geest opent
Kinderboekenweek bij Duinroos

Ontwerpkandidatenlijst van de VVD bekend

Zoekactie op zee voor het 
strand van Zandvoort

Op de OBS de Duinroos heeft Oud-wereldkampioen judo 
Dennis van der Geest maandag de opening van de Kinder-
boekenweek gedaan. Het thema is ‘Klaar voor de start’ en 
daarom werd deze week geopend met een fruitestafette. 
De kinderen gaven in plaats van een estafettestokje een 
groene appel aan elkaar door.

In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen op 
19 maart volgend jaar, heeft de lokale afdeling van de VVD 
een ontwerpkandidatenlijst naar de leden gestuurd. Deze 
lijst moet nog wel in een algemene ledenvergadering het 
fiat krijgen. Er staan wat verrassingen op.

Vorige week zaterdag werden zowel de KNRM als de Red-
dingsbrigade opgeroepen om samen te gaan zoeken naar een 
vermist persoon. Dit verzoek kwam van de politie die 's och-
tends vroeg een hoopje kleding gevonden had op het strand. 
Die kleren werden ook in de uren na de vondst niet opgehaald.

Van der Geest heeft het 
startsein voor de estafette 
gegeven. Voorafgaand ver-
telde hij dat het heel goed is 

Zo staat raadslid Wilfred 
Tates op een schier onver-
kiesbare zevende plaats, is 
Jos v.d. Drift een soort van 
lijstduwer geworden en 
staat wethouder Belinda 
Göransson op de eerste 
plaats, alhoewel dat laatste 
niet echt een verrassing is. 
Martijn Hendriks, nu nog 
buitengewoon raadslid staat 
op de derde plaats, net na 
Jerry Kramer. Op plaats vier 
staat een nieuw gezicht: 

Op verzoek zorgde ook de 
Kustwacht voor assistentie. 
Die zette het kustwachtvlieg-

om gezond te eten en te be-
wegen. Als oud-topsporter 
weet hij dat als geen ander. 
Na afloop mochten de leer-

Jacqueline Broek, de twee-
de van de drie vrouwen uit  
de lijst.

Voor Kramer zal binnen de 
VVD een uitzondering moe-
ten worden gemaakt of 
de regels moeten worden 
aangepast, want de liberale 
partij accepteert volgens 
de eigen regels geen duo 
lidmaatschap. Kramer is on-
langs geïnstalleerd als lid 
van de Provinciale Staten van 

tuig in en ook het patrouille-
vaartuig de Zeearend assi-
steerde in deze zoekactie. Op 

lingen Van der Geest ook in-
terviewen in de klas. 

Het motto van de school is: 
Duinroos goed, groen en ge-
zond. Hieraan heeft Van der 
Geest zich als boegbeeld 
verbonden. “Dit betekent dat 
we in de loop van de basis-
schoolperiode proberen om 
de kinderen en de ouders 
bewust te maken van het 
belang van gezond eten en 
bewegen. Het groene deel 
heeft te maken dat we de 
kinderen ook bewuster wil-
len maken van de natuur en 
de leefomgeving om hen 
heen. Het motto loopt als 
een rode draad door het hele 
schooljaar heen. Daarom 
hadden we ook deze fruite-
stafette als opening”, aldus 
directeur Marga Bol.

Noord-Holland en zou dus 
geen lid van de gemeente-
raad van Zandvoort kunnen 
worden. 

De voorlopige lijst:
1. Belinda Göransson
2. Jerry Kramer
3. Martijn Hendriks
4. Jacqueline Broek
5. Hans Drommel
6. Fred Paap
7. Wilfred Tates
8. Jan Oosterom
9. Annemarie IJff van Weel
10. Dave Philipse
11. Cees Bruijnzeel
12. Robin Homoet
13. Hein Schrama
14. Jos van der Drift
15. Marcel Meijer

het strand waren voertuigen 
van de KNRM, de reddingsbri-
gade en de strandpolitie ook 
druk aan het zoeken. Het zee 
gedeelte waar gezocht werd, 
in totaal drie keer, in formatie 
doorzocht echter zonder enig 
resultaat. Uiteindelijk werd 
de actie door de Kustwacht 
afgeblazen.

Dennis van der Geest startte de estafette
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burgerlijke stand
23 september - 29 september 2013

Geboren:
Fenna Desirée, dochter van: Wendelgelst, Jordy en: van Eldik, 
Manon Patricia

Overleden:
Bakkenhoven, Hendrika Maria, geb. 1931
Goldstein, geb. Callo, Jansje, geb. 1912
Dankelman, Josephus Joannes Maria, geb. 1930
Beelen, Saskia, geb. 1973
Schouten, Simone Adriane, 1966
Dik, geb. Buijs, Geertruij, geb. 1914

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Dr. T.G. van der Linden 
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.00 uur Pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur Pastoor M. Wagemaker 

Evangelische Gemeente
www.gebedzandvoort.nl
Huis van Gebed Zandvoort
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken- Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.400 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl 023 - 57 40 330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

Hatha Yoga
Gratis open proefles: woensdag 9 oktober 11:00 - 12:00 uur

Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. 
Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning.

Voor de open les: 
opgeven bij: cursus@pluspuntzandvoort.nl of 5740330

Open Atelier
Mona Meier Adegeest laat u uw mogelijkheden 

van tekenen en schilderen zien.
Dinsdag 9:30 - 12:00 

Instromen is nog mogelijk. 

iPad, optimaal gebruiken
U heeft een Apple iPad 2 of 3 nodig om te cursus te volgen. In de 

cursus is veel aandacht voor persoonlijke vragen. 
Donderdag 12:30 - 14:30 uur | 3 oktober t/m 14 november

Fotobewerking Gimp
Een foto bewerkingsprogramma voor gevorderden.

Donderdag 19:30 - 21:30 uur | 31 oktober t/m 12 december
 

Lifestyle Interieur ontwerp 
Leer de basisvaardigheden om je huis passend en 

eigen te maken, creëer ruimte! Aandacht voor de basis, 
invulling, opvulling, verhoudingen en afronding.

Woensdag 20:00 - 21:30 uur | 30 oktober t/m 27 november

Tassen maken 
met tractor binnenband 

Een iPad tas of andere tas op maat, maak je van tractor-binnenband, 
afgewerkt met autobandgordel. Alles is mogelijk. 

Dinsdag 19:30 - 22:00 uur | 29 oktober t/m 12 november 

JazzDance 55+
Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk. Een 

pittige work-out. Wij werken aan lichaamshouding, buikspieren en 
doen grondoefeningen en een jazzdans combinatie.

Donderdag 14:30 - 15:30 | 3 oktober t/m 19 december

Sieraden maken met fietsbanden
Neem fietsband als basismateriaal en leer 

verschillende kniptechnieken. Combineer dit met (glas)kralen 
en lint en maak je eigen exclusieve ketting.

Dinsdag 19:30 - 22:00 uur | 19 november t/m 26 november

Frans 
Een intensieve cursus voor mensen die al basiskennis 

van de Franse taal hebben. 
Er wordt gepraat over actuele onderwerpen in de Franse media. 

Vrijdag 10:00 - 12:00 uur | 4 oktober t/m 13 december

Nederlands 
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!

Donderdag 10:00 - 12:00 uur | 3 oktober t/m 19 december
€ 55,- voor 12 lessen van 2 uur.

Tarot Vervolg 
Voor mensen met een kleine basiskennis van de tarot kaarten. 

We behandelen de kleine Arcana die de dagelijkse 
handelingen van de mens voorstellen.

Dinsdagavond 1x per maand | 5 november t/m 18 maart

Tarot Vergevorderd 
Voor mensen die al kennis hebben van tarot maar zich 
willen verdiepen en hun kennis willen onderhouden

Dinsdagavond 1x per maand | 29 oktober t/m 1 april

Glas in Lood 
Een oeroude ambacht met prachtige resultaten.

Woensdag 19:30 – 22:00 uur | 30 oktober t/m 18 december 

Maandag 7 oktober
Aanvang 20.30 uur. 

Scott Hamilton, tenor sax | Rob van Bavel, piano
Frits Landesbergen, slagwerk | Eric Timmermans, bas

Entree € 15,-. Indien u ook naar het concert van 
13 oktober gaat betaalt u voor beide concerten € 25,-

Gebouw de Krocht

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8 | Tel. 5712252 
info@grandcafexl.nl

Nieuwe winter menukaart

Ook het nieuwe winter 
driegangen keuzemenu

à € 22,95

Slibtong liefhebbers opgelet:
Vanaf 2 oktober 

zijn wij gestart met de 
slibtongen actie à € 1,- p. st.

Tot snel in Grand café XL!

Grand Cafe  X L

Tot en met 6 oktober  
kunt U nog komen genieten  
voor lunch en diner

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Drie gangen 
verrassingsmenu 

vlees of vis € 22,50 p.p.

als afsluiting van 
het seizoen.
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

milieudoelstellingen. Vanuit  
die gedachte beloont de 
gemeente van tijd tot tijd 
inwoners die bewust afval 
scheiden. Afgelopen week 
was dat het geval bij de 
glas-/textiel-/kunststof/
papierlocatie in Zandvoort 
Noord. Twee inwoners kre-
gen een cadeaubon over-
handigd door wethouder 
Andor Sandbergen. Hij 
dankte hen voor het feit 
dat ze op deze manier hun 
bijdrage leveren aan het 
verantwoord omgaan met 
afval(grond)stoffen. De ko-
mende maanden zal deze 
actie worden herhaald.

Taizé viering
Het thema van de Taizé dien-
sten wisselt elke viering en 
de tekst en liederen worden 
op dit thema aangepast. Het 
thema van de viering op 4 
oktober is ‘Willen we elkaar 
begrijpen?’, naar aanleiding 
van 1Kor 4:1-13. De Taizé-
viering is in de Agathakerk 
aan de Grote Krocht, aan-
vang 19.30 uur, inzingen om 
19.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom.

Marcel bedankt!
De vaste bezoekers van De 
Eetclub bij Pluspunt willen 
Marcel Horneman hartelijk 
bedanken voor de heerlijke 
warme maaltijden die hij 
daar bezorgd. Iedere keer 
is het weer een verrassing, 
elke week maakt hij wat 
anders. En lekker is het al-
tijd, vinden de afnemers. 
Daarom belden ze de krant 
om te vragen of ze langs 
deze weg Marcel konden 
bedanken voor zijn dien-
sten. “Sinds Marcel de maal-
tijden verzorgt is het een 
stuk drukker en dus gezel-
liger geworden”. Wilt u ook 
aanschuiven voor een war-
me maaltijd bij Pluspunt? 
Dat kan, iedere dinsdag en 
donderdag van 12.00 tot 
13.30 uur. Kosten: € 7,50 
per maaltijd. Reserveren bij 
Pluspunt, tel. 5740330. 

Surfer Martijn van Hoek, 
initiator van de Beach 
Clean Up bij The Spot op 
het Zandvoortse strand, 
had er schoon genoeg van 
om alle troep voorbij te zien 
drijven in zee. Samen met 
wat goede vrienden sloot 
hij het zomerseizoen af 
door het strand schoon te 
maken. In een uur tijd haal-
den ze bijna 100 kilo vuilnis 
op en maakten ze 500 me-
ter strand schoon. Van fles-
sendop tot handschoen en 
van visdraad tot parasol. 
Allemaal vuilnis dat anders 
in de zee terecht gekomen 
zou zijn. Volgende jaar weer, 
meldt Martijn!

Extra burl-wandeling
Naar aanleiding van de 
bronsttijd in de Amster-
damse Water leiding duinen 
organiseert VVV Zandvoort 
in de maanden september 
en oktober: ‘Wild!’. Eén van 
de onderdelen van deze 
wildperiode in Zandvoort 
zijn de burl-wandelingen, 
waarmee u zelf dit fantas-
tische fenomeen kunt aan-
schouwen. De natuurwan-
delingen met de burlende 
herten in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen zijn 
een succes. Zo’n groot suc-
ces zelfs dat is besloten om 
twee extra natuurwande-
lingen in te gelasten en 
wel op zondag 6 oktober 
en zaterdag 12 oktober, 
start om 16.00 uur bij de 
ingang Zandvoortselaan. 
Deelname is mogelijk voor 
€ 6,50 per persoon (kinde-
ren € 5). Reserveer wel van 

Beach Clean Up groot succes

tevoren want de belangstel-
ling is groot. Dat kan bij de 
VVV, tel. 5737933. 

Nieuw 
bezoekerscentrum
Het nieuwe, duurzaam ge-
bouwde bezoekerscentrum 
‘De Kennemerduinen’, geïn-
spireerd op een oude duin-
boerderij uit de 7e eeuw, 
wordt op 4 oktober officieel 
geopend door staatsecre-
taris Sharon Dijk. Voorheen 
was het bezoekerscentrum 
te vinden aan de overzijde 
van de Zeeweg onder de 
naam Zandwaaier. In een 
prachtige tentoonstelling 
over Nationaal Park Zuid-
Kennemerland wordt de be-
zoeker meegevoerd langs de 
natuurzones van het strand, 
via de duinen tot aan de 
binnenduinbossen. De ten-
toonstelling toont tevens 
een maquette van de boer-
derij die werd opgegraven 
in het Nationaal Park, foto’s 
van de grote grazers, zoals de 
Schotse hooglanders, die je 
er tegen kunt komen, en een 
vogelquiz. Ook voor kinderen 
is er heel veel te ontdekken. 
De opening voor bezoekers 
wordt tijdens de herfstva-
kantie (van 20 tot 27 oktober) 
gevierd. 

Milieubewust
De gemeente Zandvoort 
hecht heel veel waarde aan 
het goed scheiden van af-
valstoffen. Alles wat je kunt 
gebruiken als nieuwe grond-
stof en je dus niet hoeft te 
verbranden spaart kosten 
uit en draagt bij aan de  

ZANDVOORT SCHOON!? 
eindelijk verlost van zwervend afval?

Gemeente Zandvoort

Velen kijken er reikhalzend naar uit: 
de nieuwe ophaalregeling voor grof huisvuil. 

Vanaf 1 oktober rijdt de vuilniswagen niet meer op woensdag zijn vaste 
ronde door de wijk, maar wordt alleen nog grof huisvuil opgehaald dat van 
te voren is aangemeld. Een kleine moeite met positieve gevolgen: voor men-
sen van elders wordt het erg lastig om er stiekem afval bij te zetten. En ook 
het legertje struiners dat steeds de boel overhoop haalt en daarmee veel 
zwerfvuil veroorzaakt, kan niet meer moeiteloos aan de gang. Tegelijkertijd 
kunnen inwoners van Zandvoort ook nog hun grof huisvuil zelf wegbren-
gen naar de milieustraten van Haarlem en Heemstede, 6 dagen per week. 
Zonder bijbetalen tot een maximum van 3m3 per kalenderjaar.

Kijk voor meer info op www.zandvoort.nl 

Je lekker laten verwennen tijdens de Ladies Night

De burgemeester feliciteert de winnaar

Eerste Ladies Night werd een mooie avond

Jongste deelnemer wint 15e editie 

Afgelopen donderdag werd voor de eerste keer een Ladies 
Night gehouden in Center Parcs Park Zandvoort aan zee. 
Deze speciale avond voor vrouwen werd georganiseerd 
door WellnessPraktijk Ixchel en Long Island Wedding & 
Planning, in samenwerking met Center Parcs.

De jongste deelnemer aan het Stads- en Dorpsomroepers-
concours van Zandvoort, Jan Sjoerd de Vries uit Sneek, 
heeft de 2013-editie gewonnen. De Fries, die voor het eerst 
meedeed in Zandvoort, eindigde voor Piet Schuijns uit Hat-
tem en Bertus Krabbe uit Kampen die derde werd.

door Ramona Jonkhout

De eerste honderd bezoekers 
in het Market Dome kregen 
een goodiebag gevuld met 
allerlei leuke hebbedinge-
tjes en informatie. De dames 

Een werkelijk zonovergo-
ten Kerkplein was weer 
de plaats van handeling 
voor het derde lustrum in 

konden diverse workshops 
volgen, zoals sushi maken, 
cupcakes versieren en deco-
ratiesieraad maken. Verder 
was alles wat vrouwen leuk 
vinden hier te vinden: Make-
up standjes, kleding, lingerie, 

Zandvoort van de Stads- en 
Dorpsomroepersconcours. 
De jury, geleid door voor-
zitter burgemeester Niek 

maar ook kon je je laten op-
maken of kon je kennisma-
ken met een manicure en/
of een pedicure behande-
ling. Voor het eerst in mijn 
leven heb ik een pedicure 
behandeling ondergaan. 
Yvette Logmans-Lefferts, ei-
genaresse van Pedis & Cura 
in Zandvoort, behandelde 
mijn voeten en het was wer-
kelijk een verwennerij. Onder 
het genot van een wijntje en 
een hapje voelde ik mij echt 
een ‘lady’, terwijl mijn voeten 
heerlijk verwend werden. 
Later werd er als afsluiting 
een modeshow gegeven van 
de plaatselijke modewinkels, 
gericht op met name dames- 
en kinderen. Het was een 
goede opkomst voor een eer-
ste keer, dus wellicht volgend 
jaar weer!

Meijer, had het zeker niet 
gemakkelijk deze middag. De 
roepen van diverse deelne-
mers waren dermate goed, 
dat een kleine verspreking 
grote invloed kon hebben 
op de kansen van een kandi-
daat. De puntentelling lag zo 
dicht bij elkaar, dat het een 
grote verrassing was toen 
burgemeester Niek Meijer 
aan het eind van de middag 
de winnaar bekend maakte.

Organisatoren Gerard en Els 
Kuijper kunnen terugkijken 
op een goed verlopen con-
cours. Ze bedanken uiteraard 
alle sponsoren en vrijwillige 
medewerkers. Volgend jaar 
weer!
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Fantastisch zangspektakel trok de aandacht

Drukke Open dag bij
Land van Driehuizen

Gezellige Mobiliteitsdag 

Vrijwilligersdag Pluspunt 

Het 16e Shantykoren en Zeeliederenfestival van afgelopen zondag in Zandvoort is uit-
gedraaid op een finale, met als afsluiting natuurlijk het Zandvoorts volkslied, waar de 
spetters vanaf vlogen. De gekozen locatie, rond het podium op het Gasthuisplein, was een 
uitgelezen plek daarvoor en een hele goede zet van de organisatie. 

De open dag bij de nieuwbouwappartementen van ’t Land 
van Driehuizen, die afgelopen zaterdag in Zandvoort werd 
gehouden, heeft rond de 150 bezoekers getrokken. De 
bouw is dusdanig ver gevorderd dat men een goed beeld 
krijgt van hoe deze huizen er uit gaan zien. 

Op woensdag 25 september, tijdens de Nationale Mobi-
liteitsdag, ging de eerste toertocht van de ‘Zandvoortse 
Scoobi-Doe Club’ van start. Vele scootmobielen waren naar 
het gebouw van Steunpunt OOK Zandvoort in de Fleming-
straat gekomen, waar de start plaatsvond.

Elk jaar is er voor de vrijwilligers van Pluspunt gelegenheid 
om elkaar beter te leren kennen. De vrijwilligers zijn op 
veel verschillende manieren bezig met hun taken, waar-
door sommigen elkaar niet persoonlijk kennen en ook 
daarom werd deze bijeenkomst georganiseerd.

door Joop van Nes jr.

Veel Zandvoorters vinden het 
plein “dood en niets aan”. Dat 
kan ook niet als het bijna nooit 
gebruikt wordt. Nu bleek dat 
het een zegening is dat het 
bestaat en velen staken dan 

De vertegenwoordigers van 
Mooijekind Vleut Makelaars 
en Cense hebben die dag 
45 brochures meegegeven 
aan geïnteresseerden en er 
zijn die dag tien opties op 
bepaalde type huizen geno-
men. Carla Pereira van pro-
jectontwikkelaar AM was 
blij verrast met de enorme 
belangstelling. Zij ver-
wacht dat mede door deze 
Nieuwbouwdag een groot 
aantal woningen verkocht 
zal worden, zeker nu de prijs 
van een aantal woningen 
is verlaagd. Behalve poten-
tiële kopers, voornamelijk 
afkomstig uit Zandvoort en 
Amsterdam, kwamen ook 
nieuwsgierige buurtgenoten 
even ‘gluren bij de buren’. 

Een dag eerder was er de eer-
ste kijkdag voor de mensen 

Om 11.00 uur vertrok de 
karavaan richting Nieuw 
Unicum, waar een heerlijke 
lunch klaar stond in dag-
activiteitencentrum De 
Boog. Vervolgens werd de 
strijd onderling aangegaan 
op een uitgezet behendig-
heidsparcours.

Het evenement wordt geor-
ganiseerd voor iedereen die 
zich voortbeweegt in een 
rolstoel of scootmobiel. Dit 
jaar was er zelfs een quad 

Pluspunt kent vele verschil-
lende vrijwilligers zoals bel-
buschauffeurs, particuliere 
chauffeurs, gastvrouwen/-
heren, telefoondienst, balie-
medewerkers, onderhoud-
experts, klusjesmannen, 
tuinwerkers, gezelschaphou-
ders enz. Velen hadden de 
uitnodiging geaccepteerd en 
waren in Pluspunt aanwezig. 
Zij konden kiezen hoe zij de 
middag wilden invullen: den-
deren door de duinen en zie 
al wat leeft, jeu de boulen 
aan de Thomsonstraat of 
een workshop ‘zeepketting 
maken’ of ‘feestelijke hapjes 
maken’ volgen. 

ook de loftrompet voor deze 
‘vondst’. Oorspronkelijk was 
het de bedoeling dat de sa-
menzang vanaf het podium 
zou zijn, maar er waren der-
mate veel toeschouwers daar, 
dat ervoor gekozen werd om 
het ‘beneden’ te doen.

die al een appartement of 
herenhuis hebben gekocht. 
Over het algemeen was men 
enthousiast over het resul-
taat van hun nieuwe bezit, 
al heerste er hier en daar 
ook onvrede over de prijs-
verlaging van 8 procent. Een 
stel uit Almere had gevraagd 
of de kopers van het eerste 
uur niet konden worden ge-
compenseerd in de vorm van 
een tegemoetkoming in de 
kosten. Maar verkoopmana-
ger Carla Pereira liet weten 
dat daar geen sprake van kan 
zijn: “Deze mensen hadden 
immers de eerste keus bij de 
huizenverkoop.”

Komend weekend is de lan-
delijke Open huizen route. 
Benieuwd of de belangstel-
ling dan ook op bestaande 
koophuizen toeneemt. 

aanwezig, bestuurd door 
Piet Logmans. Het werd 
een gezellige dag waarbij 
de coureurs aan een rol-
stoelrace (handmatig of 
elektrisch) en een scootmo-
bielrace konden deelnemen. 
De veiligheid stond uiter-
aard voorop, maar gezellig-
heid en ontspanning waren 
goed voor een gezamenlijke 
tweede plaats. De huisband 
van Nieuw Unicum, en later 
dj Roberto, zorgden voor de 
muzikale omlijsting.

Voor de buitenactiviteiten 
scheen het zonnetje uitbun-
dig en werd er volop genoten. 
De workshops leverden prach-
tige resultaten op, waarbij de 
creatieve hapjes later tijdens 
de samenkomst in Pluspunt 
gepresenteerd werden en 
gretig aftrek hadden. Met 
de muzikale omlijsting van 
Charles v.d. Heuvel en na het 
optreden van twee belbus-
chauffeurs kon men napra-
ten en bijpraten. Vervolgens 
werd iedereen getrakteerd op 
een Italiaans buffet, mogelijk 
gemaakt door de ‘fooienpot’, 
bijdragen van tevreden cliën-
ten in het afgelopen jaar. 

Natuurlijk werkte het weer 
ook mee en dat de ge-
hele dag. Veel zon die de 
Zandvoorters en hun gasten 
naar de vijf verschillende po-
diums deed komen. Nieuw 
was de locatie bij Beach 
Club Tien, waardoor zowel 

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

onze heerlijke saucijzenbroodjes 
van € 1,90 voor € 1,50 een roomboter 

amandelstaaf van € 5,85 voor € 4,95

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

verder is er weer: gevuld speculaas, speculaas 
staven, speculaasjes, marsepein aardappeltjes

de gasten op de terrassen, 
die gewoon vol waren, en 
vanaf de Rotonde volop van 
de optredende koren konden 
genieten, ook dat bleek een 
‘gouden greep’ dus.

Zandvoort mocht, mede 
door het weer maar ook bij-
voorbeeld door de DTM, veel 
gasten ontvangen waarvan 
velen genoten van de oude 
zeemansliedjes en shanties 
die er gezongen werden. 
Ook de kwaliteit van de 
koren was erg hoog, waar-
van het Weespertrekvaart 
Mannenkoor er bovenuit 
stak vanwege de niet al-
ledaagse, vanuit het hart 
gezongen zeemansliede-
ren. Kortom, Zandvoort en 
de velen die in onze woon-
plaats waren, hebben met 
volle teugen genoten van 
het gebodene. Op naar de 
17e editie!

Het Weespertrekvaart Mannenkoor

Piet Logmans op zijn quad

Het ontbrak de vrijwilligers aan niets
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Afscheidsmenu 
Vanaf donderdag 26 september tot en met zaterdag 12 oktober,

m.u.v. zondag 6 oktober (Culture at the Beach – zie ook www.plazand voor meer info) 
serveren wij weer ons afscheidsmenu om het einde van het strandseizoen in te luiden. Voor de vriendelijke 

prijs van € 19,95 p.p. kunt u nog een keer komen proeven van het lekkers uit de keuken van PlaZand. 

Strandrestaurant-beachclub Plazand | Paviljoen 17 Strandafgang de Favauge, Zandvoort aan Zee
T 023-5715564 | E: Info@plazand.nl | @plazand |facebook.com/plazand.zandvoort | plazand.nl

Voorgerechten – keuze uit:
Krachtige kreeftensoep met een vleugje cognac

♦
Carpaccio van ossenhaas met truffelmayo, Parmezaan & pijnboompitten 

♦
Vegetarisch voorgerecht
een vegetarische verrassing 

♦
Gemarineerde zalm met wagamé & rivierkreeftstaartjes

Hoofdgerechten – keuze uit:
Ossenhaaspuntjes met saus van Gorgonzola op verse groenten

♦
Vis van de dag

wisselend visgerecht met garnituur
♦

Krokant gebakken eendenborst op zuurkool
geserveerd met rode wijn-kaneelsaus 

♦
Vegetarische pasta - Geitenkaas tortellini 

met geroosterde courgette & zongedroogde tomaatjes

Nagerechten – keuze uit:
Scroppino

♦
Dessert Plazand

RESERVEREN GEWENST - TEL. 023-5715564

Nieuw! Reserveer online via onze website

Meer informatie?  Uw gegevens:
Center Parcs Park Zandvoort Naam: ............................................................
Vondellaan 60 Woonplaats: ..................................................
2041 BE Zandvoort E-mail: ...........................................................
Tel.: 023 – 57 20 000 
of kijk op: www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort

Deze actie loopt van 1 oktober t/m 30 november 2013 en is alleen van toepassing op een dagkaart.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

ZWEMMEN MET 30% KORTING!!
U BETAALT PER PERSOON € 8,35 IN PLAATS VAN € 11,95

(kinderen € 5,95 i.p.v. € 8,50)

    

Zwemmen in ons subtropisch bad, 
ook als het buiten koud en guur is….
of al drijvende een film kijken?
Het kan allemaal in de Aqua Mundo 
van Center Parcs Park Zandvoort!

Kijk voor de openingstijden van ons 
subtropisch ZWEMPARADIJS MET 
AQUA CINEMA op onze website: 
www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort.

De gezelligste cafés van Zandvoort 
organiseren op Zondag  20 oktober het....

Deelname 10 euro ( inclusief  T-shirt )

Schrijf je voor 14 oktober in bij één van 
deze gezellige cafés voor de enige echte 
Zandvoortse kroegentocht met veel leuke 
spelletjes!!!!!

BUDDY’S • BUITENSPEL • BLUYS • FIER • KEUR • KLIKSPAAN 
KOPER • LAMSTRAEL • LAUREL & HARDY • SCHARREL

WAPEN VAN ZANDVOORT • YANKS SALOON
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Zorg Service Zandvoort wordt multifunctioneel
Het duurt nog een paar weken, dan wordt het nieuwe Zorg Service Zandvoort, dat op dit 
moment verrijst in het pand waar in het verleden woonstichting De Key was gevestigd,  
officieel geopend. De ruimte in het pand aan de Thomsonstraat wordt in een sneltreinvaart 
omgebouwd door aannemers Gebr. v.d. Brink, die daarvoor van eigenaar Bert Bouwman de 
grootst mogelijk complimenten krijgen.

“In maart kregen we de sleu-
tel en moet je kijken wat ze 
nu al gerealiseerd hebben. 
Er komen diverse disciplines 
in dit gebouw. Mijn eigen 
tandartsenpraktijk, Tandarts 
Zandvoort, is vanaf vandaag 
(afgelopen maandag, red.) 
hier gevestigd, Fysioinstituut 
Zandvoort was hier al bezig 
en de huisartsenpraktijk 
Beatrixplantsoen komt bin-
nenkort hier met een volle-
dige dependance. Tevens zal 
een kaakchirurg zich hier ves-
tigen zodat de Zandvoortse 
patiënten niet meer naar 
Haarlem hoeven om bij-
voorbeeld een verstandskies 
te laten verwijderen en voor 
behandeling op klikgebied”, 
zegt Bouwman.

Het pand kwam in beeld toen 
duidelijk werd dat een ge-
pland gezondheidscentrum 
in winkelcentrum Nieuw 
Noord niet te realiseren was. 
“Daarvoor zouden de wonin-
gen boven de winkelpanden 
gesloopt moeten. Ten eerste 
wilden de bewoners er niet 
uit en ten tweede doe je dat 
met panden die nog maar 
net 30 jaar bestaan niet”, 
zegt Bouwman. Maarten 
Koper over het proces vaan 
aankoop: “Ik kreeg een tip 
van een oud-medewerker 
van De Key dat het pand 
vrij zou komen. We zijn toen 

met z’n allen daar gaan kij-
ken en vonden het geschikt 
om als nieuwe huisvesting te 
gaan functioneren, met nog 
steeds dat geplande gezond-
heidscentrum in ons achter-
hoofd. Bouwman heeft toen 
besloten het te kopen en 
de anderen gaan van hem 
huren.” “Nu staat daar dan 
Zorg Service Zandvoort”, 
zegt Bouwman met gepaste 
trots. De onderhandelingen 
met De Key duurden wel 
erg lang, ruim een jaar werd 
er gesproken. Toen Peter 
Kramer, oud-directeur van 
de EMM, bemiddelde tus-
sen de beide partijen, ging 
het ineens snel.

Huisarts Peter Paardekoper 
van huisartsenpraktijk Bea-
trixplantsoen is blij met de 
ruimte die hij en zijn collega’s 
zullen gaan gebruiken. “We 
zitten dan dichter bij onze 
patiënten. Dat is vooral voor 
de wat ouderen erg prettig. 
Wij kunnen hier alles bieden, 
alleen zal het bloedprikken 
in het gebouw van Pluspunt 
blijven. Ook onze praktijk on-
dersteunende medewerkers 
zullen hier een plaats vinden. 
Wij krijgen hier de beschik-
king over meer ruimte en 
de lijnen naar bij voorbeeld 
de fysiotherapeuten zijn na-
tuurlijk heel erg kort”, zegt 
hij. De huisartsen hebben 

alleen wat meer tijd no-
dig om zich in Zorg Service 
Zandvoort te vestigen “Wij 
verhuizen op 28 oktober hier 
naartoe”, weet Paardekoper. 
Het is alleen jammer dat 
er geen apotheker meer in 
Nieuw Noord gevestigd is, 
dat zou voor patiënten in 
Nieuw Noord nog prettiger 
zijn geweest.

Ook Fysioinstituut Zandvoort 
is erg blij met de moge-
lijkheden van Zorg Service 
Zandvoort. Maarten Koper: 
“Voor ons is de meerwaarde 
van het werken in dit cen-
trum ten eerste de oefen-
zaal, zodat wij veel meer 
mogelijkheden hebben voor 
oefentherapie, en revalidatie 
en ten tweede zitten we sa-
men met artsen onder één 
dak, zodat er kortere lijnen 
zijn en je makkelijker van 
elkaars ‘know-how’ gebruik 
kunt maken. Sterke punten 
van onze praktijk zijn altijd 
geweest: manuele therapie 
en sportfysiotherapie. Nu is 
ook ‘dry-needling’ mogelijk, 
een methode om pijn en 
spierspanning te reduceren.

De diverse disciplines in Zorg 
Service Zandvoort willen dat 
Zandvoort kennismaakt 
met het centrum. Daarom 
wordt er op 25 oktober aan-
staande een open dag geor-

Vlnr: huisarts Peter Paardekoper, tandarts Bert Bouwman en fysiotherapeut Maarten Koper

ganiseerd. U bent dan tus-
sen 13.00 uur en 17.00 uur 
van harte welkom om deze 
aanwinst voor Zandvoort te 
gaan bezichtigen.

De Key naar nieuwe 
locatie in Zandvoort 
Het Zandvoortse kantoor 
van woonstichting De 
Key is nu ook verhuisd. De 
informatiebalie en me-
dewerkers zijn verhuisd 
naar de Pasteurstraat 16 in 
Zandvoort. Deze locatie past 
beter bij het aantal mede-
werkers dat op het kantoor 
in Zandvoort werkt. De nieu-
we locatie bevindt zich in het 
winkelcentrum in Zandvoort 
Nieuw Noord, op een steen-
worp afstand van het voor-
malige kantoor.

Regiomanager Ronald Elen-
baas van De Key Zandvoort: 
“We vinden lokale veran-
kering erg belangrijk. Onze 
Zandvoortse huurders en 
relaties kunnen net als voor-
heen bij ons op het kantoor 
in Zandvoort terecht voor 
een gesprek, met hun vra-
gen, en voor ondersteuning 
bij het regelen van huur-
zaken. We hechten eraan 
om in Zandvoort gevestigd 
te zijn zodat we goed con-
tact kunnen houden met 
onze huurders en samen-
werkingspartners. We zijn 
dus erg blij dat we weer 
een passende en goed ge-
legen locatie in Zandvoort  
hebben gevonden voor ons 
kantoor. Er is dus geen sprake 
van dat we uit Zandvoort ver-
trekken zoals sommige huur-
ders denken. We blijven waar 
onze wortels liggen, dichtbij 
de huurders. Huurders en re-
laties kunnen dus bij ons in 
Zandvoort terecht.”
 
De informatiebalie is op 
maandag tot en met don-
derdag van 08.30 uur tot 
16.30 uur en vrijdag van 
08.30 uur tot 12.30 uur ge-
opend. De beheerders hou-
den ook weer spreekuur 
op het nieuwe kantoor. Die 
spreekuurtijden zijn op dins-
dag van 15.00 uur tot 16.00 
uur en op donderdag tussen 
09.00 uur en 10.00 uur.

Biologische markt blijft tot eind mei

Biologische markt krijgt 
opnieuw vergunning

 Ouderendag in Zandvoort

Het komende acht maanden blijft de biologische markt op 
het Raadhuisplein. Er is een verlenging van de vergunning 
afgegeven op donderdagen vanaf donderdag 3 oktober 
2013 tot en met donderdag 29 mei 2014.

De landelijke Ouderendag voor inwoners van 85 en ouder 
werd ook in Zandvoort gevierd. Zandvoort heeft een res-
pectabel aantal van ruim 500 ouderen van 85+ en die wa-
ren dinsdag 1 oktober allemaal uitgenodigd bij Pluspunt.

Uit een enquête van de 
Zandvoortse Courant bleek 
dat heel Zandvoorters deze 
donderdag markt bijzonder 
waarderen en graag zouden 
willen behouden. Binnen de 
gemeente heeft een evalu-
atie plaatsgevonden en daar-
uit is voortgekomen dat het 
college heeft gekozen voor 

Dat niet iedereen van de uit-
nodiging gebruik kan maken 
is niet verwonderlijk. Ook 
zijn er nog genoeg die actief 
zijn en zeggen: ”O, dat hoeft 
voor mij niet, ik ga niet bij die 
oudjes zitten.” Maar vergis u 
niet, de ruim 40 mensen die 
wel aanwezig waren, zet je 
ook niet zomaar in het hokje 
‘oud’. 

In de benedenzaal werd 
iedereen verwelkomd De 
vrijwilligers hadden de kof-
fie klaar staan en de keu-
kenbrigade van BienveNu, 
het restaurant waar men-
sen van Nieuw Unicum de 
scepter zwaaien, had over-
heerlijke cakejes gebakken. 
Na het welkomstwoord van 
Pluspunt directeur Albert 
Rechterschot en Gerard 
Kuijper de dorpsomroeper, 

verlening van de vergunning 
en voor dezelfde plaats. Er is 
wel een onderbreking inge-
last. In verband met de ijs-
baan die ook dit jaar weer op 
het Raadhuisplein komt, is er 
geen biologische markt tus-
sen maandag 9 december 
2013 en maandag 13 januari 
2014.

werd een digitale fotovoor-
stelling gegeven door De 
Babbelwagen, met com-
mentaar van Ton Drommel 
en Marcel Meijer achter 
de computer. De foto’s van 
hoe Zandvoort was en ge-
worden is kwam duidelijk 
in beeld. 

Na de pauze kwamen de 
gesprekken op gang, wat 
ook zeker de bedoeling is 
van zo’n bijeenkomst: con-
tact hebben met anderen. 
Astrid Zoetmulder van de 
Ouderen Adviseurs, vertelde 
vervolgens over de vele mo-
gelijkheden die er zijn voor 
ouderen via de Plusdienst 
van Pluspunt. Gerard Kuijper 
sloot deze ochtend op zijn ei-
gen wijze af: “Hoort, zegt het 
voort en graag tot volgend 
jaar!” 
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Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Najaarsbeplanting o.a.:
Violen - Erica - 

Calluna - Gaultheria

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

Specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

We zullen er aan 
moeten geloven, 
maar de herfst
is ook mooi met al haar warme kleuren.

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Wij zijn vrijdags van 9.00 - tot 21.00 uur geopend!

Openingstijden: di/wO/dO 9-6 vr 9-9 za 9-5
WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK
grOte krOcht 27 2042 lt zandvOOrt
t: 023 57 12 895
w: haarzandvOOrt.nl 
e: infO@haarzandvOOrt.nl

Winnaar kapsalon van het jaar 2013

Wij zijn vrijdags van 9.00 - tot 21.00 uur geopend!

OKTOBER ACTIE:
PERmANENT kOrt Of lang haar inclusief knippen, 

behandeling, watergOlf Of föhnen 
van 90 eurO vOOR 60 EuRO!

volg ons nu ook op facebook! http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DORSmAN.NL OF 023-5714534

Tel. 023-532 2010

Vaste bezorg(st)er gezocht
Omgeving Zandvoort Noord

Ben jij onze bezorger die 1 keer 
per week op donderdag de brievenbus 
van de buren wil laten klepperen? 
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?

Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat door 
weer en wind op pad om de kranten en/of folders 
te bezorgen. Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, 
je respecteert de NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat je 
niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?  
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen 
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag, tevens folders bezorging op maandag

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.
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Een Frisse Wind door thematentoonstelling
Het thema van de tentoonstelling ‘Frisse wind’ beloofde 
veel: niet oubollig, niet telkens weer hetzelfde, en open 
staan voor nieuwe ideeën. Een aantal kunstenaars van 
Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) was er in ge-
slaagd om van een simpele witte vlieger iets bijzonders te 
creëren. Maar de beloofde uitstraling van de frisse wind 
was niet echt voelbaar.

door Nel Kerkman

De opening van de tentoon-
stelling in het Zandvoorts 
Museum werd verricht door 
Henny van der Leden. Met 
een kwinkslag naar de frisse 
wind, vertelde ze in het kort 
de geschiedenis van het ge-
bouw waar het Zandvoorts 
Museum in gevestigd is. 
Vervolgens opende ze de the-
matentoonstelling en kregen 
de bezoekers de gelegenheid 

om als eerste de kunstvlie-
gers te bewonderen. 

De kunstwerken zijn verspreid 
in drie ruimtes van het mu-
seum en geven de gedachte-
gang weer van de kunstenaar. 
In een aparte ruimte hangen 
drie fantastische kunstwer-
ken van Hans van Pelt die 
zeker de moeite waard zijn 
om te bezichtigen. Verder is 
er een nieuwe, speciaal voor 
dit thema gemaakte film, 

De tentoonstelling 'Frisse Wind' in het museum

met tekst via een koptelefoon, 
te bekijken in een apart gecre-
eerde ruimte. Deze door stagi-
aires gemaakte film toont in 
het kort de geschiedenis van 
Zandvoort. De tentoonstel-
ling ‘Frisse wind’ is nog tot 13 
oktober te bezichtigen.

Kunstroute
Wethouder Gert Toonen gaf 
om 10.30 uur in theater De 
Krocht het startschot voor 
Kunstroute KunstKracht 12, 
waar twaalf BKZ kunste-
naars hun kunstwerken in 
diverse disciplines in een 
overzichtstentoonstelling 
presenteren. Op 16 locaties 
in Zandvoort, behalve het 
Zandvoorts Museum en 
theater De Krocht ook ga-
lerie Buzzzzhalte, de ‘oude’ 
Mariaschool en 12 ateliers, 
staan de deuren op zaterdag 
5 en zondag 6 oktober van 
12.00 tot 17.00 uur gastvrij 
open. De gratis routefolder 
van de deelnemende kunste-
naars is op alle locaties gratis 
mee te nemen.

Eervolle opdracht 
Het is in Nederland een goed 
gebruik om een staatsiepor-
tret van het staatshoofd op 
te hangen in overheidsge-
bouwen. Zo ook in de raad-

BOEKRECENSIE 
door Nel Kerkman

De heler van Samaar
Vlak voor de Kinderboekenweek is het fantasyboek ‘De 
heler van Samaar’ van de Zandvoortse auteur Gerard 
Delft, pseudoniem voor Gerard van de Laar, uitgeko-
men. Nel Kerkman van de Zandvoortse Courant heeft 
het boek met veel plezier gelezen en geeft onder-
staand een recensie.

Samaar is een schiereiland 
waar de vrouwen het voor 
het zeggen hebben. Door 
invloed van de witte boom, 
‘de Flisteraar’, krijgen alle 
10-jarige meisjes magische 
krachten. Soms zijn er jon-
gens die ook deze speci-
ale krachten ontvangen. 
De hoofdpersoon van het 
boek, Arran, bezit deze gave 
en krijgt van de Zusters 
van Samaar een opleiding in de krijgskunst en in de 
beroemde Samaarse geneeskunst. Als Arran 15 jaar is 
wordt hij uit Samaar verbannen, hij besluit om naar zijn 
verdwenen vader op zoek te gaan. Deze zoektocht wordt 
één groot avontuur waar de vijand van Samaar, Magor, 
veelvuldig probeert Arran te doden. Maar Arran is een 
vakkundig zwaardvechter en daarbij ook een geweldi-
ge heler die telkens weer de dans ontspringt. Met hulp 
van de magiër Fainir, zijn vriend Thilo, zijn trouwe paard 
Sterre en de witte kat Silvie, die zich in de gedaante van 
een sneeuwtijger kan veranderen, blijft het verhaal tot 
aan het eind toe zeer spannend.

Schrijfstijl
Ook nu is de auteur erin geslaagd om speciaal voor de 
leeftijdsgroep 11 jaar en ouder een spannend boek te 
schrijven. Zoals in al zijn fantasieboeken staat de strijd 
tussen het goede en het kwade centraal. Zijn schrijfstijl 
is beeldend en brengt je snel in een wereld van magie en 
mysterie. Het jeugdboek ‘De heler van Samaar’ blijft je 
van het begin tot aan het eind toe boeien. Of Arran ten-
slotte zijn vader vindt, blijft tot aan het laatste hoofdstuk 
een open vraag. Voor jongeren die van spanning, myste-
rie en fantasie houden is het boek beslist een aanrader.

Gerard Delft
Gerard Delft is het pseudoniem voor Gerard van de Laar; 
hij werd in 1947 in Amsterdam geboren. Delft was vele 
jaren werkzaam in het basisonderwijs te Zandvoort en 
heeft inmiddels 12 kinderboeken op zijn naam staan waar-
onder ook een dichtbundel en 4 theaterstukken. In 2014 
komt zijn eerste prentenboek ‘Mijn badje vliegt’ voor 3-ja-
rigen uit. Speciaal voor de Kinderboekenweek zijn Gerard 
Delft en de illustrator Rob v.d. Horst op zaterdag 5 oktober 
van 14.00 uur tot 16.00 uur in boekhandel Coebergh in 
Haarlem aanwezig om zijn boek(en) te signeren. 

Titel:  De heler van Samaar (vanaf 11 jaar)
Auteur:  Gerard Delft
Uitgever:  De Vier Windstreken
ISBN:  9789051163216
Prijs:  € 14,95

zaal van het raadhuis in 
Zandvoort. Met het aftreden 
van koningin Beatrix moest 
er een nieuw portret worden 
aangeschaft van haar zoon 
koning Willem-Alexander. 
Ook de gemeente Zandvoort 
heeft gekozen om een nieuw 
staatsieportret te verwerven. 
Aan BKZ kunstenaars werd 
gevraagd een portret te ver-
vaardigen en deze later op 
te hangen in de raadzaal. 
Uit de aangeboden kunst-
werken is gekozen voor het 
portret dat is geschilderd 
door Eric Holtkamp. Zaterdag 
om 12.00 uur wordt het ont-
huld in de raadzaal. Tijdens 
de open atelierroute kunt u 
in het atelier van Holtkamp 
de diverse stappen zien die 
gemaakt zijn voor dit staat-
sieportret.

Het 15e Stads-en 
dorpsomroepersconcours 2013
was voor mij een groot succes.

Hiervoor wil ik de volgende bedrijven en personen bedanken:
Gemeente Zandvoort, Holland Casino Zandvoort, 

HEMA, Blokker, Kaashuis Tromp, Shanna’s Shoe Repair, 
Radio Stiphout, Dobey dierenwinkel, Boudewijn’s visservice, Pole Posi-

tion, Keur Schilders, De Bode, Gall & Gall,
Jeff & Henk Bluijs, De Lachende Zeerover, Beachclub Tien,

Rens Al, De Haven van Zandvoort, Restaurant Zaras, 
Strandpaviljoen ONS, Bruna Balkenende, Play In,

Lunchroom Berkhout, Restaurant Eb & Vloed, Ton Hendriks, On Air 
Events, Din Dee, Albert Heijn Zandvoort, Maaike Koper, 

Café Het Wapen van Zandvoort, Ben Zonneveld, 
Theo Verburgt, Henk Keur, Jolanda Meijer, Willem Paap, Zandvoortse 

Courant, Niek Meijer, Rob Dolderman, 
Jan Hollander,Els Kuijper, Paul Zwemmer. 

Dorpsomroeper Gerard Kuijper
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Koninginneweg 29

Smedestraat 2

C. Huygensstraat 16 

Celsiusstraat 192F8

Dr. J.G. Mezgerstraat 137

•	 Charmante	halfvrijstaande	
woning	met	garage;

•	 Royale	living	en	open	keuken		
3	slaapkamers;

•	 Woonoppervlakte:	ca.	120	m2;	
perceel:	235	m2.

•	 Bijzonder	woonhuis	met	garage	
en	studio;

•	 Woonkamer	met	open	haard,		
2	slaapkamers;

•	 Woonoppervlakte	ca.	140	m2,	
inhoud	ca.	350	m2.

•	 Sfeervolle	jaren	’30	woning	met	
achtertuin	en	berging;

•	 Woonkamer,	dichte	keuken	en		
3	slaapkamers;

•	 Woonoppervlakte:	ca.	115	m2,	
perceel	129	m2.

•	 Heerlijk	3-kamerappartement	
met	lift	en	berging;

•	 Woonkamer	met	schuifpui	naar	
balkon,	U-vormige	keuken;

•	 Woonoppervlak	ca.	90	m2,	lage	
servicekosten	ca.	€	90,=	p/m,

•	 Royaal	3-kamerappartement	
gelegen	op	3e	etage	met	lift,	
berging;

•	 Extra	grote	woonkamer	met	
balkon,	open	keuken,	nieuwe	
laminaatvloer;

•	 Woonoppervlakte	ca.	85	m2,	
servicekosten	ca.	€	149,-	p/m.

Vraagprijs: € 479.000,= k.k.

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Vraagprijs: € 225.000,= k.k.

Vraagprijs: € 175.000,= k.k.

Goed	GereedSCHaP	
iS	HeT	Halve	werk!

Wij maken graag met u een vrijblijvende afspraak om 
de verkoopmogelijkheden van uw woning te bespreken. 

Ook in de huidige markt zien wij voldoende verkoopkansen! 
Zo verkopen wij onze woningen gemiddeld in 101 dagen! Kies daarom juist nu voor 

Greeven NVM Makelaardij! De Actieve Makelaar van Zandvoort. 
Bron: NVM 

Verkocht in 2013:
Dr. Kuyperstraat 2, De Schelp 69, Spoorbuurtstraat 24, Dr. Visserstraat 11,Max Euwestraat 57, De schelp 26, Hogeweg 76-5,

Tjerk Hiddesstraat 12, Burgemeester van Alphenstraat 57-2, Verzetsplein 16, Passage 3-9, Haltestraat 15D, 
Matthijs Molenaarstraat 18, Burgemeester van Alphenstraat 61-21, Haarlemmerstraat 56, Schuitengat 57, 

Cort van der Lindenstraat 2-8, Potgieterstraat 20, Raadhuisplein 11, De Favaugeplein 59 Hs, Prinsenhofstraat 7, 
Kostverlorenstraat 45, Tjerk Hiddesstraat 8-4, Koningstraat 35, Kostverlorenstraat 92-A, Kromboomsveld 51, 

Dr. J.G. Mezegerstraat 42, Bilderdijkstraat 13, Witte Veld 6, Ing. E.J.J. Kuindersstraat 9-9, Oosterparkstraat 54, Hogeweg 34, 
Patrijzenstraat 46, Dr. C.A. Gerkestraat 135, Kromboomsveld 65, Tjerk Hiddesstraat 123 , Van Galenstraat 54, De Schelp 90, 

Zuster Dina Brondersstraat 13, Stationsplein 15-5, Trompstraat 13-D, Reinwardtstraat 19,Kruisstraat 14, Zandvoortselaan 58, 
Koninginneweg 30, Cort v.d. Lindenstraat 16, M. Molenaarstraat 4, Max Euwestraat 35,Haltestraat 74, M. Molenaarstraat 14, 

Kostverlorenstraat 60-A, Van Lennepweg 331, Schuitengat 51 (V.O.V.), Spoorbuurtstraat 8, De Schelp 72 (V.O.V.), Boerlagestraat 10 (V.O.V.),

Jac. van Heemskerckstraat 35, Z.D. Brondersstraat 9 (V.O.V.), De Schelp 32 (V.O.V.), Reinwardtstraat 18 (V.O.V.).

Hier kan binnenkort ook uw woning bij staan! Bel voor een afspraak!

Timo Greeven Register - Makelaar Taxateur 
Suzanne Greeven Kandidaat - Makelaar 

Rob Greeven Register - Makelaar Taxateur 
Miranda Frensen - Smit  Kandidaat Makelaar
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Dr. C.A. Gerkestraat 143

Van Speijkstraat 27 

De Favaugeplein 51 A

Van Galenstraat 194

Swaluestraat 27A

Schoolstraat 9 

Oranjestraat 12F6

Celsiusstraat 192F3

Burg. v. Alphenstraaat 57F6

Burg. v. Fenemaplein 13F12

Van Speijkstraat 11

Haarlemmerstraat 58 

Trompstraat 3B

Passage 3F45

Burg. v. Fenemaplein 2F1401

•	 Uitgebouwde	halfvrijstaande	
woning	met	garage;

•	 Woonkamer	met	open	haard,	
half	open	keuken;

•	 4	slaapkamers,	woonopp.		
ca.	135	m2,	perceel	256	m2.

•	 Royale	maisonnette	over	3	lagen	
verdeeld	met	parkeerplaats;

•	 Woonkamer	met	open	keuken		
en	eetkamer,	4	slaapkamers;

•	 Woonoppervlakte	ca.	140	m2,	
servicekosten	ca.	€	139,-	
per	maand.

•	 Direct	aan	zee	3-kamerHOEK-
appartement,	parkeren	op	eigen	
terrein;

•	 Woonkamer	met	balkon	en	super	
uitzicht	en	open	keuken;

•	 Woonoppervlakte:	ca.	78m2,	
servicekosten:	ca.	€	250,=	p/m	
incl.	voorschot.

•	 GRIJP	UW	KANS!	
	 Eenmalige	stunt:	

Gerenoveerd	appartement	
•	 Direct	aan	de	boulevard	met	lift;	
•	 Gelegen	op	de	3e	etage	met
	 fenomenaal	uitzicht	over	strand	
	 en	zee.	Woonopp.	ca.	75m2.

•	 Modern	voormalig	3-kamer-
appartement	midden	in	het	
centrum;

•	 Woonkamer	met	balkon	en	open	
keuken;

•	 Woonoppervlakte	ca.	69	m2,	lage	
servicekosten	ca.	€	99,-	p/m.

•	 Karakteristieke	vrijstaande		
woning	met	gastenverblijf;

•	 Woonkamer	met	allesbrander,	
eetkamer	en	moderne	keuken;

•	 Woonoppervlakte	ca.	122	m2,	
perceeloppervlakte	143	m2.

•	 Nu	super	scherp	geprijsd		
modern	3-kamerappartement	
incl.	parkeerplaats;

•	 Oude	vraagprijs	was		
€	344.000,=	k.k.

•	 Woonoppervlakte	ca.	114	m2,	ser-
vicekosten	ca.	€	143,-	per	maand.

•	 Ruim	3-kamerappartement	met	
lift,	royale	berging	met	vliering;

•	 L-vormige	woon-	en	eetkamer	
met	terras	op	het	zuiden;	

•	 Woonoppervlak	ca.	104	m2,	
lage	servicekosten		
ca.	€	99,=	p/m.

•	 Ruim	4-kamerHOEKappartement	
gelegen	op	2e	etage;	

•	 Woonkamer	v.v.	laminaatvloer,	
dichte	keuken	en	2	balkons;

•	 Woonoppervlak	ca.	75	m2,	
servicekosten	ca.	€	255,-	p/m	
incl.	voorschot.

•	 Royaal	4-kamerappartement	
gelegen	op	6e	etage;

•	 Woonkamer	over	volle	breedte	
met	prachtig	uitzicht,	2	balkons;

•	 Woonopp.	ca.	100m2,	
servicekosten	ca.	€	345,-	p/m	
incl.	voorschot.

•	 Ruime	maisonnette	met	naast	
gelegen	bedrijfsruimte;

•	 Parkeren	op	eigen	terrein,		
twee	terrassen,	4	slaapkamers;

•	 Woonoppervlakte	ca.	175m2,	
servicekosten	ca.	€	156,-	
per	maand.

•	 Charmante	halfvrijstaande	
woning	met	achtertuin	op	het	
zuiden;

•	 Ruime	woon-	en	eetkamer,		
3	slaapkamers;

•	 Woonoppervlakte	ca.	114	m2,	
perceelgrootte	166	m2.

•	 Modern	2-kamerappartement	
gelegen	op	de	1e	verdieping;

•	 Woonkamer	met	prachtig	uit-
zicht,	dichte	keuken,	2	balkons;

•	 Woonoppervlakte	ca.	80	m2,	
servicekosten	ca.	€	216,-	p/m	
incl.	voorschot.

•	 Wat	een	uitzicht!	
	 3-kamerappartement	gelegen		

op	de	9e	etage;
•	 Zeer	lichte	woonkamer	met		

open	keuken	en	ramen	rondom;
•	 Woonoppervlakte	ca.	90	m2,	

servicekosten	ca.	€	245,=	p/m	
incl.	voorschot.

•	 2-kamerHOEKappartement		
met	fantastisch	uitzicht!!

•	 Gelegen	op	de	14e	etage	met	
balkon;

•	 Woonopp.	ca.	72	m2,	
Servicekosten:	€	491,=	p/m	
incl.	voorschot.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 222.000,= k.k.

Vraagprijs: € 175. 000,= k.k.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k. Vraagprijs: € 375.000,= k.k.

Vraagprijs: € 275.000,= k.k.

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Vraagprijs: € 299.000,= k.k. . incl. parking

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.

Vraagprijs: € 175.000,= k.k. incl. garage



Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week 2013

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Mediumschap Relax For You - 06-29621866 
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat wij ook
cadeaubonnen hebben?

www.de-bode.nl
Pashouders 5% kortingkijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hele maand oktober voor Pashouders

500 gram runder gehakt + 
4 braadworstjes samen € 5,95

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

SPAAR voor GRATIS WIJNGLAZEN
ZACHT BELEGEN BOERENKAAS
met een heerlijke volle smaak!

Nu 500 gram slechts € 5,98

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% KORTING
OP TIjDSCHRIfTEN

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand oktober

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Nu met Zandvoort Pas;
Beautea BeleviNg
(geZichtsBehaNdeliNg)

www.Praktijkixchel.Nl

wellNessPraktijk

10%
kortin

g

Ontspannende 
rug massage, 
normaal € 25,- 
nu voor €14,50 
Behandeling op afspraak 
tel. nr.06-29621866

Relax For You 
Willem-Kloosstraat 8
2041BK Zandvoort
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Korendag 2013 in teken van Country & Western
Op zaterdag 5 oktober is het weer feest in de Protestantse 
kerk in Zandvoort. Het Zandvoortse koor The Beach Pop 
Singers organiseren dan, alweer voor de zevende keer, de 
Korendag Zandvoort. Country & Western is het thema voor 
dit jaar.

De bezoekers wanen zich 
een dag lang in Het Wilde 
Westen, door de fraaie aan-
kleding in deze stijl, door 
de cowboys en indianen 
en de vele andere figuren 

uit die tijd. De organisatie 
heeft ook een aantal pro-
minenten uitgenodigd en 
ze hopen dat die ook van de 
partij zullen zijn. 22 koren 
kregen, na een loting uit 55 

Twee keer Jazz in Zandvoort
Volgende week is er twee keer een concert van Jazz in Zand-
voort in theater De Krocht. Maandagavond verzorgt de be-
kende Amerikaanse saxofonist Scott Hamilton een extra 
concert en zondag 13 oktober komt de al even bekende Gé Ti-
tulaer naar Zandvoort om de sterren van de hemel te zingen.

Omdat Hamilton maar een 
paar dagen in Nederland is, 
is dit concert extra georgani-
seerd op een maandagavond. 
Hij werkte samen met we-
reldberoemde artiesten als 
Ray Brown, Wayne Shorter, 
Rosemary Clooney en Benny 
Goodman. De grote kracht 
van Hamilton is dat hij met 
zijn unieke sound ook mensen 
aanspreekt die niet dagelijks 
naar jazz luisteren. Hij wordt 
begeleid door Rob van Bavel 
(piano), Eric Timmermans 
(bas) en Frits Landesbergen 
zal zijn drumstel weer be-
spelen. Aanvang is 20.30 uur, 
toegangsprijs bedraagt € 15. 

Zondag
De zondag daarop, 13 okto-
ber, is het de beurt aan Gé 
Titulaer. Gé is een geweldig 
jazzzanger die al 10 Cd's op 
zijn naam heeft staan en 
enkele jaren geleden eerder 
in theater De Krocht te gast 
is geweest. Hij is docent aan 
het Conservatorium van 
Amsterdam en de vader van 
de Idols-winnaar Boris, iets 
waar hij zelf heel trots op is. 
Hij wordt begeleid door Jean 
Louis van Dam (piano), Eric 
Timmermans (bas) en Erik 
Kooger op drums. Aanvang 
is 14.30 uur, toegangsprijs  
is € 15. 

Optreden van ‘To the Point’

De Protestantse kerk vormt al 7 jaar het decor

Zanggroep ‘To the Point’ 
in Zandvoorts Museum

Afgelopen zaterdag wist de 15 leden tellende zanggroep 
‘To the Point’ tijdens het museumpodium beslist indruk te 
maken. Onder leiding van de enthousiaste en kundige pi-
anist en arrangeur André Keessen was de zanggroep zeer 
prachtig en vaak vijfstemmig te beluisteren. 

Het was genieten van een 
zanggroep die voornamelijk 
in het Engels en Nederlands 
haar repertoire ten gehore 
brengt en vaak een dankbaar 
publiek bereikt in verzor-
gingshuizen, huwelijksvie-
ringen, kerken, buurthuizen, 
korenlint, zondagmiddagpo-
dia en ziekenhuizen. En uiter-
aard beschikt de zanggroep 
over een speciaal repertoire 
tijdens de vele, weer komen-

de, optredens rond de Kerst. 
Zingen doen ze gewoon zon-
der bladmuziek, waarbij be-
geleider en dirigent Keessen 
niet alleen de kwaliteit van 
de zang maar ook de opval-
lende, spontane bewegin-
gen en presentatie van de 
leden nauwgezet in de ga-
ten houdt. Een verfrissend 
optreden waar het publiek 
in het Zandvoorts Museum 
van heeft genoten.

Weer

Temperatuur

Max 15 19 17 17

Min 7 12 13 13 

Zon 70% 25% 45% 60%

Neerslag 35% 85% 45% 25%  

Wind ozo. 5 zzw. 3-4 wzw. 4 wzw. 4

Geleidelijk meer wolken 
en later regen

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De flinke warmtecapaciteit 
van de Noordzee veroorzaak-
te de soms talrijke buien toen 
de koude lucht vooral hoger-
op in de atmosfeer een lang 
traject over dat water moest 
afleggen. De afgelopen we-
ken is het weer droogte wat 
de klok slaat en tot het einde 
van deze week blijft dat zo. 

Hogedrukgebieden blijven 
nog volop manifest rich-
ting Zuid-Scandinavië en de 
Baltische Staten. Een strope-
rig lagedrukgebied benoord-
westen Spanje kruipt nu wel 
iets op richting Zuidwest-
Engeland en de bijbehorende 
neerslaghaarden komen bij-
na vanzelfsprekend ook mee 
naar het noorden.

Later op donderdag en/of 
vrijdag bereikt een eerste 
regenzone onze contreien. 
Tegelijkertijd wordt voor de 
storing uit met een meer 
zuidelijke wind vrij warme 
lucht meegenomen vanuit 
Frankrijk. Met wat geluk kan 
het kwik dan nog even op-
lopen tot bijna 20 graden 
in Zandvoort. Dat is in ieder 
geval meer dan de afgelopen 
dagen toen de soms strakke 
oostenwind het zelfs wat 
schraal deed aanvoelen in 
het Zuid-Kennemerland. De 

gevoelstemperatuur kwam in 
de ochtenden veelal niet veel 
hoger uit dan een schamele 
10 graden. 

In het weekend herstelt het 
weer zich alweer door toedoen 
van een nieuw hogedrukge-
bied vanuit het zuidwesten. De 
wind wordt zuidwest of west 
en met 16 graden en wat zon is 
het weer prima toeven.

Nog steeds is een overgang 
naar een ruig en herfstachtig 
weerbeeld niet voor de hand 
liggend. Ook volgende week 
blijven de hogedrukgebieden 
vooralsnog gedeeltelijk weers-
bepalend in het gebied van 
West-Nederland. Toch komen 
de lagedrukgebieden zich ook 
geleidelijk iets met het weer 
bemoeien.

Eind oktober 2003 en in 1975 
(13 oktober) viel trouwens de 
eerste sneeuw in Nederland. 
Een eerste kortstondige win-
terse speldenprik is dus al mo-
gelijk na 10 oktober realiter. Dit 
jaar geen winterse tafereeltjes 
in de wijnmaand, of het zou in 
de allerlaatste fase van okto-
ber moeten zijn.
Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto

De afgelopen maand september is qua temperatuur-
beeld normaal verlopen, maar het was een te natte 
maand met op veel plaatsen veel meer dan honderd 
millimeter neerslag. Debet aan die neerslagrijke maand 
was zoals zo vaak het relatief warme water van vooral 
de Noordzee. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

koren, een eervolle uitnodi-
ging en werden daarmee 
verrast. De koren komen 
uit verschillende provincies, 
van ver en van dichtbij. Er 
is onder andere een leuk 
kinderkoor uit Castricum, 
Mucicstar, en een echt 
Country & Westernkoor 
uit Zaandam: Rumberley. 
De overige namen van de 
deelnemende koren staan 
op de website:
www.zingenaanzee.nl. 

De meeste koren zullen 
ook een passend repertoire 
of in ieder geval één liedje, 
dat aan het thema voldoet, 
ten gehore brengen en ook 
voor een leuke aankleding 
zorgen. De toegang voor 
dit evenement is gratis en u 
kunt binnenlopen wanneer 
u dat wilt. De opening is om 
10.30 uur en de spectaculai-
re afsluiting rond 22.00 uur. 

Meer informatie vindt u op 
www.zingenaanzee.nl.

Jubileum
Dit jaar hebben The Beach 
Pop Singers nog een feestje, 
zij bestaan namelijk 10 jaar 
en ter gelegenheid daar-
van wordt op zaterdag 16 
november een avondvul-
lend optreden in theater De 
Krocht verzorgd met diverse 
hoogte punten uit de afgelo-
pen 10 jaar. Kaarten voor dit 
zangspektakel kunt u alvast 
kopen tijdens de Korendag. 
Maar zorg dat u er snel bij 
bent want op=op.

Scott Hamilton (l.) en Eric Timmermans
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ZANDKORRELS
Aankomende 

zondag 6 oktober 
van 12.00 -16.00 uur: 

Kinderkledingverkoop 
op kinderdagverblijf 

Pippeloentje met 50-70% 
korting. Mode van bekende 

merken, voor baby's tot 
tieners. Kom kijken! www.

pippeloentje-pluk.nl
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, 
maar omlaag met de prijs!

Basisbeh. sch.maken + 
nagels knippen + 
eelt verwijderen + 

evt. likdoorns weghalen + 
creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info:5734944 of 
06-50203097

.........................................................
Schilder heeft tijd over. 

€ 15 p/u. Nu -10% 
winterkorting.

Ook stucwerk mogelijk, 
v.a. € 8 p/m2

Tel. 06-27048739

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl 
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
10-17 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

06-53693409
.........................................................

Top muziek uit Ierland!
The Fureys 

& Davey Arthur
Maandag 4 november
in theater De Krocht.

Kaarten nu verkrijgbaar
via www.thefureys.nl

of tel. 06-54677947
.........................................................

Gespecialiseerd in 
Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort. 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 
of 0653231754

Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

.........................................................
4 oktober is weer de 

Reuma-marathon opening 
van 08.30 tot 02.00 uur bij 

SLENDER YOU. Kom 
slenderen, vacu-shapen, 
trillen op de kantelplaat, 
zonnen, voetenmassage, 
haar fohnen, zadel rijden 

en/of loten kopen 
en steun het Reumafonds. 

Hogeweg 56A / 06-19413733
.........................................................

Elke dinsdagavond
Darttoernooi

in café Buddy’s
Inschrijving € 5,-

Aanvang 20.00 uur
.........................................................

Hondentrimster
De 4 Pootjes

Annemiek Wolters
Bij U aan huis

Zandvoort en omgeving
06-23093264

.........................................................
Healing Service; 

Maandagmiddag 7 oktober
op afspraak tussen 
14.00 en 16.00 uur.

Gebed voor zieken en 
andere problemen.

Haltestraat 62 b. 
Telnr. 06-40236673

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Klussen-Renovatie-Bouw 

P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers en 
keukens. Kunststof kozijnen 

VEKA. Poolse kwaliteit! 
Ook voor schoonmaakwerk 

voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212 

Te Huur De Schelp
Gemeub.appartement
Heerlijk licht en rustig
Voor langere termijn

€ 625,-
Tel 023-5719653

.........................................................
Voor een pedicure 

behande ling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hot-stone massage 
en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

Denk voor de naderende 
feestdagen eens aan het 

geven van een cadeaubon!
.........................................................

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15,-
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.
schroten 13x90 mm € 2.60/m
lengtes van 2.10 tot 5.40 m.

gipsplaat v.a. 3.99 / m2
lewisplaat 14.42 / m2

andere artikelen 
op bestelling

ZZP-ers en aannemers 
korting!

geopend ma-za op afspraak 
tot 20.00 uur

adres: Achterom 7, 
Zandvoort

uitsluitend á contant, 
geen pin

Het Rode Kippetje 
(3,5-9jr)

Zat. 5 okt en zon. 
6 okt 14.30 u. 

Op het landgoed Elswout 
in de aardappelkelder

info/reserveren via 
www.poppentheater-

de zilverenmaan.nl. 
Tel. 023-5353782/

06-22946290 
.........................................................

Ik wil graag helpen in 
uw huishouden. 

Ik vraag € 10 per uur. 
Tel. 06-11083024

.........................................................
Tijdelijk te huur licht 

gemeubileerd 
appartement 

€ 700 excl. 
Voor meer info www.

appartementzandvoort.
webklik.nl 

of 06-54373189
.........................................................

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946
Voor al uw binnen

en buiten schilderwerk. 
www.

023schilderwerken.
wordpress.com

.........................................................
Schilderlessen voor 

volwassenen
in Atelier Paulus Loot. 

Alle soorten
technieken en 

kunstbeschouwing.
Op ma. avond 19.30-21.30,

aanvang 14 okt. 
Aanmelden:

5714934/06-53615562
of ted@vanderleden.com
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Tegeltje

Uitgesproken!
Het is niet meer weg te denken uit Zandvoort; Taxicentrale 
Zandvoort. Decennia lang zorgt deze centrale ervoor dat  
iedereen weer veilig op de plaats van bestemming komt. 
Stil zitten echter alleen voor de klanten in want deze cen-
trale heeft grote stappen gemaakt. Niet alleen qua vervoer 
maar ook wat betreft de omvang van het bedrijf want de 
zaak is flink uitgebreid.

door Maxim Roos

Michel en Ludwine Rietveld hebben de centrale in 1990 
overgenomen in van Michel zijn vader. Destijds waren er 
twee centrales, namelijk Heemstede en Zandvoort. Toen 
het hele taxi-beleid omgegooid werd door de regering 
konden ze het afdoen met een centrale waardoor alles 
een stuk efficiënter ging. Sinds die tijd hebben Michel 
en Ludwine het wagenpark vernieuwd en hebben ze 
tevens andere vormen van inkomsten toegevoegd aan 
het bedrijf. Uiteraard is het nog steeds een regulier taxi-
bedrijf voor particulier vervoer voor zeven dagen per 
week, dag en nacht. Echter hebben ze sinds dit jaar ook 
voor een flinke uitbreiding gekozen met betrekking tot 
de gesubsidieerde ritten. OV-vervoer, ziekenhuisvervoer 
en zelfs gehandicaptenvervoer behoren nu tot de dage-
lijkse ritten. Met maar liefst negen luxe personenauto’s 
en zes bussen zorgt het Zandvoortse vervoersbedrijf 
ervoor dat iedereen netjes op de plaats van bestemming 
komt. Het is dan ook een hele prestatie dat het bedrijf 
geheel tegen de tendens van de arbeidsmarkt ingaat 
door het aannemen van nieuwe chauffeurs. Niet alleen 
nieuwe chauffeurs kleuren de centrale maar onlangs 

zijn er nog drie nieuwe luxe wagens bijgekomen en een 
bus voor groepsvervoer. Dit is iets om trots op te zijn, 
zeker als men zich realiseert dat het taxibedrijf nog ge-
bruik maakt van een echte centrale om alle chauffeurs 
op een professionele manier naar de desbetreffende 
adressen te sturen. 

Michel en Ludwine houden zich voornamelijk bezig met 
het werk dat achter de schermen. Michel is dagelijks 
bezig met het op orde houden van de wagens. Ludwine 
houdt zich bezig met de administratie en regelgeving. 
Een taxibedrijf dat ook gesubsidieerde ritten wil rijden, 
moet aan strenge eisen voldoen die gewaarborgd wor-
den door keurmerken. Daar gaat veel tijd in zitten om die 
standaarden zo hoog te houden. Gelukkig hoeft Michel 
zich nooit te vervelen aangezien het bedrijf ook fietsen 
verhuurt. Het moet voor de klanten wel soepel trappen 
zijn dus dat moet goed onderhouden worden. Dit fami-
liebedrijf stelt de klant centraal en streeft naar perfectie. 
Dat is iets waar niet alleen Michel en Ludwine trots op 
kunnen zijn maar in dit geval ook heel Zandvoort. 

Het centrale duo
Interview

Ludwine en Michel Rietveld

Anoniem

Het is zoals de Griekse filosoof Aristoteles ooit zei: het 
doel van kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te ge-
ven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid.
En dat klopt. Wie van de artistieke grootheden der aarde 
heeft zich niet laten leiden door zijn of haar eigen ge-
voel? Inclusief tics en gekten. 
De ware kunstenaar kan soms, moet eigenlijk, een mo-
ment compleet in zichzelf mogen keren om creativiteit 
te laten spreken. Als ware in een flow te starten, te aar-
den en open te staan in een cocon waarin flarden van 
beelden, teksten en belevingen iets nieuw creatiefs la-
ten ontstaan. De Nederlandse schrijver Belcampo ver-
woordde dat heel treffend met: ‘kunst begint pas waar 
de waarheid ophoudt’. Verder gaan dan opdrachten al-
leen dus. Loslaten van kaders en gedachtes. Fantasie tot 
werkelijkheid vloeien. Het laten gebeuren.
Kunst kan bekleden in kleur, in vorm, in materiaal, in 
gevoel, in muziek, in dans, in woord, in film of foto, in 
bouw, in ambacht of in theater. Maar ook in hoe je in 
het leven staat. 
Iets echt beleven, ervaren, het werkelijk zien. De leer van 
de zintuiglijke waarneming (esthetica) en meer in speci-
fieke zin de tak van de filosofie die zich bezighoudt met 
schoonheid en kunst. 
Zo mooi om je zo nu en dan te laten inspireren. Gewoon 
‘ns aanschouwen wat mensen drijft en wat voor kunst 
daaruit voort kan vloeien. En dat kan, het eerste weekend 
in oktober, tijdens de jaarlijkse Kunstkracht route in ons 
eigen dorp. Ben je op zoek naar iets unieks dit jaar? Breng 
dan (ook) een bezoekje aan de Brederodestraat 65 waar 
je, heel bijzonder, 3 disciplines samen in één zult zien: 
schilderwerken, beelden en poëzie. Eén geheel, in eigen 
stijlen! In een weelderige groene tuin met een knipoog 
naar de kunst. Waar je even loskomt 
van dagelijkse beslommeringen en 
het leven jou als pronkstuk ziet. 
Aanschouw, geniet en beleef! We 
ontmoeten je graag… 

Kunst

Welke kleine jongen droomt er niet van om 
piloot, politie- of brandweerman te worden? 
De 19 jarige Tim maakte zijn droom waar en 
werkt als vrijwilliger bij de brandweer Zand-
voort. In het dagelijks leven is hij vrachtwa-
genchauffeur (ook een droom van vele jon-
gens) Tim studeerde Voertuigtechniek en via 
een snuffelstage kwam hij bij de technische 
dienst van de brandweer terecht.

In januari 2012 werd hij 18 jaar, de leeftijd om vrij-
williger bij het korps te worden. In februari meldde 
hij zich aan en doorliep succesvol de medische en 
psychische keuring. In maart kreeg hij zijn aanstel-
ling. Hij kwam bij de aspirantengroep en is nu volop 
bezig met zijn opleiding. Het eerste jaar van de op-
leiding richt zich vooral op de hulpverlening tijdens 
een brand: met ademlucht lopen, levensreddende 
handelingen, reanimatie en patiëntenvervoer. Bij 
het tweede jaar leert hij de technische hulpverle-
ning, o.a. auto’s openknippen.

Tim Kerkman maakt zijn kinderdroom waar
Op dinsdagavond oefent hij in 
Zandvoort met het eigen korps bij 
de nieuwe brandweerkazerne en 
soms in een oefenbunker. En op 
donderdagavond volgt hij de op-
leiding bij de kazerne in Haarlem. 
Af en toe oefenen ze op Schiphol. 
En als er echt brand is, mag hij wel 
al assisteren. “Ik help graag men-
sen”, zegt hij bescheiden, “Vrijwil-
ligerswerk is voor mij een uitlaatklep en ontspanning. En ik 
vind het leuk om met jeugd bezig te zijn.” 

Jeugd? Ja want naast de brandweer doet Tim nog veel 
meer vrijwilligerswerk in het dorp. Hij assisteert tijdens 
Koninginnedag met op- en afbouwen en met de kinder-
spelen, werkt bij Zandvoort Culinair en is al jaren Zwarte 
Piet. “Ach, soms rol je van het een in het ander”, lacht hij. 
Zijn beste maatje Justin had een rechterhand nodig bij SV  
Zandvoort en zo is Tim ook scheidsrechter, begeleider van 
een jeugdteam en coördinator van de C-junioren. Never a 
dull moment!

Tim Kerkman
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Geniet, maar drink met mate.

zandvoort Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
haarlem Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 7 oktober 2013, zolang de voorraad strekt. 

WWW.dIrCKIII.nl

Sterke drankSterke drankSterke drank Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei Fris en FruitigFris en FruitigFris en FruitigSterke drankSterke drankSterke drank

waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?

EnErgy drink   
Blik 25 cl

SinaaSappEl  
pErziknEctar  
Hele liter

grant’S blEndEd 
Scotch WhiSky  
Hele liter

gijSbrEcht van 
aEmStEl jongE 
jEnEvEr  
Hele liter

biErfluitjE 

la trappE 
bockbiEr  
30 cl

StEEnbruggE 
abdij bock  
30 cl

Smirnoff 
vodka  
70 cl

Sunny bay 
rum  
Wit of Bruin
Hele liter

alfa EdEl pilS  
Blik 50 cl

cola   
ook sinas 
1,5 liter

minEraalWatEr  
1,5 liter

wijnfestival 2013! wijnfestival 2013! wijnfestival 2013! 
100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!

En nog vEEl mEEr....! En nog vEEl mEEr....!En nog vEEl mEEr....!

elders 19,49

 14.79

Hele liter

vergelIjKBare 
prIjs 11,59

 8.99

vergelIjKBare 
prIjs 15,09

 11.99
elders 19,99

 10.99

elders 0,69

 33
elders 1,25 

67

elders 0,99

 69

elders 0,39

 27

elders 1,29

 99
elders 0,89

 58

elders 0,39

  29

elders 0,49

 37

5.-52 voor
zoEk uit!

2 voor
zoEk uit!7.50 10.-10.3 voor

zoEk uit!
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www.vvvzandvoort.nl
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KunstKracht12 
is mede mogelijk gemaakt door: 

BMW Driving Experience
Slotemakers

Zandvoort Optiek

Coenraad Art Gallery
Art Design Sale Exhibitions

uitverkoop

50%
korting!

op alle monturen
rechtstreekse declaratie 

bij zorgverzekeraars

Kerkstraat 34-36 • 2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466 • www.zandvoortoptiek.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

curiestraat 10, 2041 cd zandvoort t. 023-5733792
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

• Boulevard Paulus Loot nabij 66, plaatsen drie ondergrondse 
afvalcontainers, verzonden 23 september 2013, 2013-VV-083.

• Brederodestraat 170, plaatsen dakkapel achterzijde woning, 
verzonden 23 september 2013, 2013-VV-091.

• Kostverlorenstraat 32, kappen boom achtertuin, verzonden 
26 september 2013, 2013-VV-115.

• Strandafgang Zuiderduin 3, draaien en verplaatsen contai-
ners, verzonden 26 september 2013, 2013-VV-088.

Bentveld:
• Westerduinweg 24, kappen 26 bomen, voor- en achterzijde 

woning, verzonden 26 september 2013, 2013-VV-111. 
• Duindoornhof 2, kappen 2 bomen zij- en achterkant woning, 

verzonden 26 september 2013, 2013-VV-120.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
• Poststraat 1, herinrichten zolder Protestantse kerk, verzon-

den, 26 september 2013, 2013-VV-075.

Overige verzonden vergunningsaanvragen
(opsommen verzonden vergunningen)

Zandvoort:
• Keesomstraat 397-519, splitsen van woonruimte, verzonden 

26 september 2013, 2012-Sp-002.
• Flemingstraat 18-92, splitsen van woonruimte, verzonden 

26 september 2013, 2012-Sp-003.
• Mr.Troelstrastraat 62 F1 t/m 62 F27, splitsen van woonruimte, 

verzonden 26 september 2013, 2013-Sp-001.
• Van Lennepweg 121 g1 t/m g8, splitsen in woonruimte, ver-

zonden 27 september 2013, 2013-Sp-003.

Verlenging vergunning biologische markt
Er is een verlenging van de vergunning afgegeven voor de Bi-
ologische markt op het Raadhuisplein op donderdagen vanaf 
donderdag 3 oktober 2013 tot en met donderdag 29 mei 2014, 
met uitzondering van de donderdagen tussen maandag 9 
december 2013 en maandag 13 januari 2014 (i.v.m. de ijsbaan 
op het Raadhuisplein).

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.  U richt 
uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rech-
terbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemees-
ter en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers 
van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD).  Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt 

Zandvoort:
• Bakkerstraat 2 en Kerkstraat 22, renovatie – en plaatsen 

nieuw dakkapel, ingekomen 20 september 2013, 2013-VV-122.
• Weimarweg 4, kappen 1 boom en snoei struiken op erf-

afscheiding, ingekomen23 september 2013, 2013-VV-124.
• Strandafgang Barnaart 19, plaatsen bijgebouw, ingekomen 

25 september 2013, 2013-VV-125.
• Kostverlorenpark perceel B10542, kappen diverse bomen, 

ingekomen 26 september 2013, 2013-VV-126.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen ken-
baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen 
kunnen worden ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter 
inzagenlegging van het concept - besluit vermeld worden. In 
die gevallen kan alleen beroep worden ingesteld als zienswij-
zen zijn ingediend.

Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor: het brandveilig gebruiken van een hotel 
Locatie: Kerkplein 8 te Zandvoort (aanvraagnummer 2013-
VV-067)

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 04 oktober 2013 gedurende 
zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort. De 
aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
zijn in te zien van 04 oktober 2013 tot en met 14 november 2013, 
elke werkdag van 8:30 tot 12:30 uur en op donderdagavond van 
17:00 tot 20:00 uur. Tijdens de periode van ter inzage legging 
kunnen mondeling of schriftelijk zienswijzen worden inge-
bracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden 
verzonden aan het college van Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Zandvoort. Voor mondelinge zienswijzen 
kunt u een afspraak maken met de werkeenheid Omgevings-
vergunningen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking 
en men belanghebbende is.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Zandvoortselaan 185, plaatsen twee dakkapellen, verzonden 

23 september 2013, 2013-VV-106.

Gemeentelijke publicatie week 40 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 39 en de 
verdere in week 39 door het college genomen besluiten zijn 
in week 40 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Benoeming tot  lid van de gemeenteraad
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente Zandvoort, maakt 
ingevolge artikel W 7 var de Kieswet bekend dat R.H. Sand-
bergen, (Ruud), wonende te Zandvoort, bij besluit van 24 sep-
tember 2013 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente 
Zandvoort. Het betreft de benoeming in de vacature die is 
ontstaan wegens het ontslag nemen als lid van de gemeen-
teraad van de heer  R.F. de Vries.

Zandvoort, 24 september 2013
De voorzitter voornoemd,
N. Meijer

Commissie voor welstand en monumenten
De eerstkomende vergadering van de Commissie voor wel-
stand en monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 10 
oktober 2013 in het raadhuis. Voor vragen over de aanvangstijd 
kan tussen 009.00 en 11.00 uur contact opgenomen worden 
met de afdeling Ontwikkeling & Beheer, werkeenheid Omge-
vingsvergunningen. 

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 5 oktober 2013 haalt de ecocar weer Klein Che-
misch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 
10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur
 
Verordening gunning opdrachten door toekenning van 
een exclusief recht 2013
In de vergadering van 24 september 2013 heeft de gemeente-
raad van Zandvoort de Verordening gunning opdrachten door 
toekenning van een exclusief recht 2013 vastgesteld. Deze 
verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 
1 september 2013 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het 
Raadhuis en staat op de website. De verordening is aangepast 
aan de nieuwe Aanbestedingswet 2012. Hierdoor is de be-
voegdheid van het college van burgemeester en wethouders 
om een opdracht exclusief te gunnen gebaseerd op geldende 
wetgeving.

Parkeerverordening en Parkeerbelastingverordening 2013-3
In de vergadering van 24 september 2013 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort de Parkeerverordening 2013-3 en 
de Parkeerbelastingverordening 2013-3 vastgesteld. Deze 
verordeningen treden in werking op 4 oktober 2013 en 
liggen ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en 
staan op de website. De verordeningen bevatten de regels 
en tarieven voor het parkeren in de gemeente Zandvoort. 
Met de vaststelling van deze verordeningen heeft de raad 
besloten om de uitbreiding van het bewonersparkeren in 
de wijken Oud Noord, Park Duijnwijk, Tranendal en Voge-
lenbuurt niet per 1 december 2013 in te voeren, zoals eerder 
was besloten.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
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ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uit-
gebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van be-
zwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen 
die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit  
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendma-
king een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum van 
bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning. 
 
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst 
in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlo-
pige voorziening indiene  n bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van 
een afschrift van het beroepschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 40

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag tot en met 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

 
U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.zandvoort.nl. U 
herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje 
button met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de och-
tenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of 
bij de receptie.  

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of 
aanbieden van banen in Zandvoort. 

Niels Driezens wint Club Nautique OpenEerste editie mountainbike avond4daagse 
afgelopen dinsdag van start gegaan De derde editie van het Club Nautique Open, een van de 

grootste horeca golftoernooien in Zandvoort, is gewonnen 
door Niels Driezes. Hij bleef Jos Vogel en Ken Deinum van 
strandpaviljoen Havana net voor op de prachtige baan van 
De Houtrak bij Halfweg.

Afgelopen dinsdag is de eerste avond4daagse voor moun-
tainbikers van start gegaan. In samenwerking met Marc 
Rasch van Versteege Wielersport en Martijn Wijsman van 
Fietswereld Zandvoort heeft de stichting Zandvoortse-
4daagsen zich gebogen over de mogelijkheid voor moun-
tainbikers om te komen tot een avond4daagse. Die is er 
met medewerking van de gemeente Zandvoort en Circuit 
Park Zandvoort dan ook gekomen.

Het succesvolle evenement, 
waaraan bijna 70 golfers deel-
namen, werd onder mooie 
weersomstandigheden af-

Omdat het een nieuw evene-
ment is, moet het idee nog een 
beetje aanslaan. Want echt 
veel deelnemers waren er niet 
bij de eerste start, zeker niet 
in vergelijking met de andere, 
zeer succesvollen Vierdaagse 

gewerkt. Maarten Keislair 
zorgde met zijn crew na 
negen holes voor een glas 
champagne en een haring. 

evenementen. Slechts een 16-
tal sportievelingen hadden 
zich ingeschreven en waren 
naar restaurant De la Course 
op Circuit Park Zandvoort 
gekomen vanwaar de eerste 
etappe van start zou gaan. 

en na afloop kregen de deel-
nemers bij Club Nautique een 
uitgebreide barbecue voorge-
schoteld. Bij de vrouwen won 
Karin Vogewl, die ook de lon-
gest drive voor zich opeiste. 
John Nijssen, de winnaar in 
2012, sloeg het verst bij de 
mannen. Ivo Hoppe legde de 
bal het dichtst bij de pin voor 
de neary. 

“Het is voor ons even wen-
nen maar we hebben veel 
steun van de Dunebikers, 
een mountainbike club die 
regelmatig in het duin rond 
het circuit traint, en die veel 
‘know how’ heeft van het 
gebied. Een aantal van die 
leden waren vanavond ‘voor-
rijders’, die wezen de weg”, 
vertelde Leo Miezenbeek van 
de organisatie. Tevens zei 
hij dat er in ieder geval een 
tweede editie komt, want 
alle deelnemers waren laai-
end enthousiast. 

De deelnemers leggen 4 
verschillende parcours af, 
waarvan vrijdag de laatste. 
Dan zit het voor de Stichting 
Vierdaagse Zandvoort er 
op voor dit jaar, het eerst-
volgende evenement is de 
Wandelvierdaagse in het 
voorjaar van 2014. 

Start van de eerste etappe op dinsdagavond

golfstichting vierdaagse 
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Smaakvol bijprogramma DTM

Teams blijven goed scoren

Incompleet Lions verliest Ongeslagen status behouden

Jaap van Lagen hield het afgelopen weekend de Neder-
landse eer hoog tijdens de tweede race van de Duitse  
Porsche Carrera Cup. Wel hield hij een wrange nasmaak 
over van de eerste race, waarin meteen na de start  
een grote botsing in de Tarzanbocht veel schade veroor-
zaakte.

 

Afgelopen week scoorden de teams Keur 1 en 2 weer bijzonder 
succesvol. Ze wisten de teams van Yverda Heemstede en van 
Gunsteren Haarlem met hoge scores de baas te blijven. Helaas 
moest het derde Keurteam een verliespartij incasseren. 

Het eerste team van The Lions heeft afgelopen zondag in 
Amsterdam niet kunnen winnen van de reserves van US. 
De routine van de Amsterdammers gaf de doorslag, Lions 
verloor met redelijk groot verschil: 85-61.

De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) heb-
ben in de thuiswedstrijd tegen Alkmaar 3 hun ongeslagen 
status weten te handhaven. Na een niet al te beste eerste 
helft (0-0) kwam Zandvoort uiteindelijk op 4-1 uit. Hier-
door blijft ZHC voorlopig lijstaanvoerder.

Direct na de start op zater-
dagmiddag raakte hij betrok-
ken bij een botsing waardoor 
zijn Porsche zoveel schade 
opliep dat hij niet kon ver-
trekken bij de herstart op 
zondag. Toch zette Van Lagen 
de zaken recht in de tweede 
race toen hij wel als eerste 
over de streep kwam. 

Vorige week donderdag 
wist Keur 1 met 12-10 in een 
thuiswedstrijd te winnen 
van Yverda 1. Opvallend goed 
was het degelijke spel van 
invaller Henk Kinneging, die 
ogenschijnlijk met het groot-
ste gemak tweemaal in 11 
beurten de volle winst pak-
te. Keur 2, spelend tegen Van 
Gunsteren in een uitwed-
strijd, sloot af met 16-2 winst. 
Tweemaal 15 caromboles sco-
rend in 15 beurten was Louis 

“US 2 is een geroutineerde 
ploeg met een paar hele 
goede schutters. Zelf mis-
ten we een belangrijk man 
als Luka Markovic, dat was 
zeker te merken. Daarnaast 
hadden we ook nog als team 
een slechte dag, waardoor we 
ondanks een lengtevoordeel 
niet konden imponeren. Dat 
was jammer omdat ik vond 
dat op basis van onze vorige 
wedstrijd we tegen deze te-
genstander beslist niet kans-
loos zouden moeten zijn”, 
vertelde coach Matty Prenen 
na afloop. Vooral de spel-
maker van US was een ware 
plaag voor Lions, die alleen 
al uit driepunters 21 punten 
scoorde. Maar ook in de buc-
ket liet Zandvoort de tegen-
stander erg makkelijk scoren, 
ook uit aanvalsrebounds.

De eerste helft verliep stroef 
en ondanks dat Alkmaar laat-
ste staat, leek het of de beide 
ploegen werkelijk aan elkaar 
gewaagd waren. Naarmate 
de wedstrijd vorderde cre-
eerde Zandvoort steeds 
meer kansen, echter zonder 
enig resultaat. Hierdoor ont-
stonden er frustraties in het 
team wat het spel nooit ten 
goede komt. Zo ging de rust 
in bij een 0-0 stand.

Na de rust gebeurde er het 
nodige waardoor ZHC uit-
eindelijk de wedstrijd heeft 
kunnen afsluiten met een 
mooie 4-1 winst. Rowanne 

Lotus Ladies Cup
Sheila Verschuur was het af-
gelopen weekend twee keer 
succesvol in de Lotus Ladies 
Cup. In beide races eindigde 
zij voor Renate Wilschut-
Sanders. Door de twee eer-
ste plaatsen pakte Verschuur 
ook de titel in het kampioen-
schap.

v.d. Mije de sterkste speler 
die daarmee 6 winstpunten 
vergaarde. Ton Ariesen en 
Theo Keur wisten met een 
winst- en een gelijkspelpartij 
ieder 5 prima wedstrijdpun-
ten te noteren. Vanavond, 
donderdag 3 oktober, zal 
Keur 2 het thuis opnemen 
tegen het team Restaurant 
Elfenbankje. Team Keur 1 en 
3 speelden gisteravond hun 
wedstrijd tegen Westerhout 
1 resp. ’t Hoekje uit Haarlem.

In het tweede kwart kwamen 
Lions nog terug van een ach-
terstand van 14 punten naar 
5 en dat gaf hoop. Vervolgens 
ging er door miscommunica-
tie veel mis in de verdediging 
en dit was meteen het einde 
van de inhaalrace. “De tweede 
helft probeerden we door mid-
del van een 3-2 zone hun schut-
ters te neutraliseren maar dat 
ging door het slimme spel van 
US, dat goed gebruik maakte 
van de ruimte die hierdoor 
onder het bord ontstond, niet 
door. Uiteindelijk verloren we 
ruim met 85-61, een teleurstel-
lend resultaat!”, aldus Prenen. 
Topscores Lions: Dustin 
Driehuizen 18; Bob Winnubst 
en Kendrick Fiekert ieder 10 
punten. Komende zaterdag 
speelt Lions in Purmerend te-
gen Early Bird.

Teeuwen scoorde twee keer 
waarvan een hele fraaie uit 
een strafcorner. Isa Knotter 
kon een bal in tikken na een 
voorzet van Sharon Kreuger, 
die op haar beurt kon scoren 
na een strakke pass van Julia 
Buchel. 

“Het was een rommelige 
wedstrijd waarbij iedereen 
wat lelijke missers had. Maar 
met deze winst staan we 
nog steeds eerste. Volgende 
week spelen we uit tegen 
Westerpark, zij staan gedeeld 
2e dus dat kan een spannen-
de pot worden”, aldus aan-
voerster Nathalie Huisman.

autosport

biljart

basketbal hockey

Porsche GT3
In de Porsche GT3 Cup 
Challenge Benelux stelde 
de Belg Jeffrey van Hooydonk 
zijn titel veilig. Max van 
Splunteren pakte de eerste 
plaats in de tweede race 
maar moest in de derde race 
opgeven door een kapot dif-
ferentieel. Van Hooydonk 
was succesvol in de eerste 
en derde race.

Formule 3
Bij de Formule 3, de klasse die 
onder de FIA een E uropees 
Kampioenschap afwerkt, 
was Daniil Kvyat in de eer-

Eerste winst is binnen
De handbalsters van ZSC hebben afgelopen zondag de 
eerste zege van het seizoen gehaald. In de eerste thuis-
wedstrijd, tegen het Purmerendse VIDO, werd met 21-13 
gewonnen. De dames waren blij dat trainer Joop Boukes 
zondag als coach kon functioneren, want er is nog steeds 
geen nieuwe coach gevonden. 

Martina Balk, Christel 
Gazen   beek, Maaike Paap en 
Manon van Duijn konden 
om verschillende redenen 
niet aanwezig zijn waardoor 
er geen uitgebalanceerd 
team van start kon gaan. 
Na een zwangerschapsver-
lof kon gelukkig Szilvia Jakab 
zondag wel invallen waar-
door er zegge en schrijven 
niet meer dan één wissel 
paraat was.

“Het begin van de wedstrijd 
ging gelijk op, waarbij wij 
zelf mooie aanvallen kon-
den spelen maar ook nog 
een aantal gaten vielen in de 

verdediging waardoor onze 
gasten ook het doel kon be-
reiken. Dit leverde een 9-6 
ruststand op”, weet woord-
voerster Lucia v.d. Drift. In 
de tweede helft waren onze 
plaatsgenoten wel in staat 
om de verdediging dicht te 
houden en ook werden de 
aanvallen goed uitgespeeld, 
waardoor ZSC steeds verder 
uitliep met een eindstand 
van 21-13 als goed resultaat.
Scores ZSC: Romena Daniëls 
7, Lucia van der Drift 6, 
Noelle Vos 3, Szilvia Jakab 2 
en Annelot Kaspers, Laura 
Koning en Naomi Kaspers 
ieder 1 doelpunt.

handbal

Fel sprongschot van Noëlle Vos

Invaller Henk Kinneging

Rowanne Teeuwen (r) verdedigend aan het werk

ste race de snelste, maar 
won Masters-winnaar Felix 
Rosenqvist de andere twee 
races. Voor het kampioen-
schap deed de Zweed vooral 
in de derde race goede zaken, 
omdat klassementsleider 
Raffaele Marciello uit Italië 
in die race hard van de baan 
schoot bij de Mastersbocht. 
Zandvoorter Dennis van de 
Laar kwam in de eerste race 
als elfde over de streep, in de 
tweede race als vijftiende en 
in de derde race kon de jonge 
Zandvoorter een goede klas-
sering vergeten door een los-
hangende neus. 
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SV Zandvoort krijgt loon naar werkenMike Rockenfeller pakt DTM-titel 
ondanks winst Farfus De Zandvoortse formatie van Pieter Keur heeft zaterdag laten zien dat het een ploeg is die 

wil werken, en dat was hard nodig ook. Het op dat moment op de tweede plaats staande 
Marken kon met een 4-1 nederlaag terug naar huis.De Portugees Augusto Farfus had een theoretische kans op 

de DTM titel. Hij deed in ieder geval op Circuit Park Zand-
voort wat hij moest doen: winnen. Het bleek niet voldoen-
de omdat de Duitse klassementsleider Mike Rockenfeller 
achter de BMW-rijder beslag wist te leggen op de tweede 
plaats. Dat leverde de Duitser net genoeg punten op om, 1 
race voor het einde (20 oktober op Hockenheim), niet meer 
kan worden ingehaald door Farfus.

SV Zandvoort is nog steeds 
niet op oorlogssterkte en 
vooral het gemis van een 
‘echte’ keeper laat zich gel-
den. Deze wedstrijd was 
Lotfi Rikkers genegen om in 
het Zandvoortse doel plaats 
te nemen. Zandvoort werkte 
keihard en dat gaf resultaat 
tegen een ploeg die wellicht 
zijn tegenstanders wat on-
derschatte. Zandvoort had 
tenslotte nog geen enkel 
punt uit de eerste drie wed-
strijden.

Het spel werd meesten-
tijds op de Zandvoortse 
helft gespeeld en toch was 
Zandvoort de gevaarlijkste 
ploeg. En dat kwam in de 
28e minuut tot uitdrukking. 
Uit een snelle aanval over de 
rechter flank kwam een voor-

Het hele weekend spitste 
de strijd zich toe tussen 
Rockenfeller en Farfus. Dat 
begon al tijdens de kwalifi-
catie van zaterdagmiddag. 
Uiteindelijk ging de voor-
malig Duitse Formule 3 rij-
der Marco Wittmann met de 
snelste trainingstijd er van 
door. Bij de persconferentie 
vertelde de Duitser dat hij de 
baan nog zo goed kende uit 
zijn Formule 3 periode. 

De marsorders binnen het 
totale BMW-kamp was ook 
direct duidelijk. Ondanks 
de eerste startplek stond 
Farfus er naast, onmiddel-
lijk gevolgd door titelkandi-
daat Rockenfeller met daar 
weer achter Timo Scheider 
die net als Rockenfeller 
met een Audi reed. Bij de 
start leek Rockenfeller te 
snel weg. De wedstrijdcom-
missarissen onderzochten 
de vermeende valse start, 
maar besloten geen verdere 
actie te ondernemen. Farfus 
nam de leiding, gevolgd 
door Wittmann met daar 

zet van Jurjen Mans die door 
Jan Zonneveld raakt werd 
geschoten. Precies 5 minu-
ten later werd Dillon Kreuger 
binnen het strafschopgebied 
onreglementair gevloerd, 
waarna Nigel Berg de penal-
ty feilloos binnenschoot, 2-0.

Na de rust was het min of 
meer eenrichtingsverkeer 
naar het doel van Rikkers, 
maar Zandvoort hield stand. 
Sterker nog, in de 52e mi-
nuut wist Kas de Vries met 
een mooi geplaats schot het 
derde doelpunt van de mid-
dag te maken. Hierna kwam 
een fase waarin Zandvoort 
alleen maar achteruit moest 
voetballen. De aanvallen van 
Marken werden gevaarlijker 
en het wachten was op een 
tegendoelpunt, dat er ook 

weer achter Rockenfeller en 
Scheider. Vlak voor de eer-
ste pitstop leek het even 
spannend te worden, toen 
Rockenfeller wel heel dicht bij 
Farfus kwam. Dat kwam door 
de banden waar Farfus in de 
beginfase iets te veel van ge-
vraagd had. Na de wissel was 
het alleen maar Farfus die de 
toon aan gaf. “De wagen was 
na de tweede stop briljant”, 
zo verklaarde de Portugees 
na afloop.

Aan het eind van de race 
werd het nog even span-
nend toen BMW-rijder Dirk 
Werner door Jamie Green 
met de Red Bull Audi een tik 
kreeg bij het ingaan van de 
Kumhobocht en er af schoot. 
De toegesnelde marshall 
trok alsof het om een lipje 
van een bierblikje betrof de 
pin bij de motorkap eruit, 
waardoor de brandblusser 
met Werner nog in de auto 
afging. De safety car kwam 
even de baan op, waardoor 
de vijftien seconden voor-
sprong van Farfus in één 

voetbalautosport

Patrick Koper (liggend) kan een doelpunt voorkomen

Het startveld van wellicht de laatste DTM in Zandvoort
Foto: Chris Schotanus
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klap was verdwenen. In de 
slotronde mocht het veld 
vol gas en kwam de eerste 
plek niet meer in gevaar voor 
Farfus. Rockenfeller eindig-
de als tweede, waarmee hij 
zijn eerste DTM-titel veilig 
stelde, en Scheider was de 
nummer drie. 

Bij de persconferentie na 
afloop zei Scheider dat alle 
rijders het jammer vinden 
dat zij waarschijnlijk niet 
meer op Zandvoort zullen 
rijden, omdat het contract 
dit jaar af loopt en omdat de 
ITR, die de DTM organiseert, 
voor wedstrijden in China 
en Hongarije gaat kiezen. 
“Zandvoort is een klassiek 
racecircuit met veel uitda-
gende en technische boch-
ten”, zo zei Scheider lovend 
over de zandvoortse piste.

Mercedes kwam in het hele 
stuk niet voor. De beste 
Mercedes rijder was de Brit 
Gary Paffett met een ne-
gende plaats. “We missen 
tijdens de kwalificatie te-
veel snelheid”, aldus de Brit. 
Aan de DTM-titel van ‘Rocky’, 
zoals Rockenfeller door zijn 
Phoenix team wordt ge-
noemd, zit ook een regio-
naal randje. Haarlemmer 
Chris van Rutten werkt al 
een tijdje met de Duitser. 
“Het is een beschaafd mens 
en hij is enorm basic”, zo ver-
klaarde Van Rutten na afloop. 
De Nederlander is de tech-
nische baas bij het Phoenix 
team van Rockenfeller. De 
Haarlemmer verloor zijn hart 
aan de autosport en de tech-
niek in deze snelheidssport. 
Voor hem wekt het geen ver-
bazing dat Rockenfeller zo 
goed heeft gereden dit DTM 
seizoen. “Hij is een goede 
rijder, zeker als je bedenkt 
dat hij bij aanvang van dit 
seizoen nog maar één race 
had gewonnen”, zo zei Van 
Rutten. Die ene race die 
Rockenfeller tot dan toe had 
gewonnen, was een race in 
2011… op Zandvoort.

Monuta Westerveld
Onel Window Dressings 
P. van Kleeff
Pluspunt
Stichting Jazz in Zandvoort
Strandpaviljoen PlaZand
Tand Prothese Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort/

Kunstkracht 12
Zandvoorts Museum
Zandvoort Optiek

kwam. Kort voor tijd kon 
Zandvoort dn de verlossende 
goal maken. De arbiter gaf 
Zandvoort uit een rommelige 
situatie een tweede penalty 
die door Kevin v.d. Zeijs werd 
benut. Zandvoort had een 
van te voren ongelooflijk ge-
leken overwinning behaald 
en heeft die hatelijke laatste 
plaats voorlopig verlaten. 
Puur door keihard te werken.

Overige uitslagen 2e klasse A: 
HBOK – BOL: 4-3; EVC – AMVJ: 
1-2; EDO hfc – Castricum 0-3; 
Monnickendam – NFC: 4-0 n 
de wedstrijd Beursbengels – 
ZOB eindigde 5-1.
Komende zaterdag speelt SV 
Zandvoort om 14.45 uur uit 
bij het Amsterdamse AFC 
dat zaterdag met 2-4 won 
bij DVVA.
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U kunt het niet gemist hebben, afgelopen zaterdag en zondag was het voor de Zand-
voortse kunstenaars van BKZ en hun gasten weer uitpakken geblazen tijdens de 
kunstroute van KunstKracht 12. Op 16 locaties toonden de kunstenaars hun nieuwste 
werken en, zeker net zo belangrijk, er werd ook flink verkocht. 

Het is De Seniorenvereniging Zandvoort (DSVZ) gelukt. 
De doelstelling om voor het einde van dit jaar het 500e 
lid in te schrijven is ruimschoots gehaald. Vorige week 
was het zover.

KunstKracht 12 zet Zandvoort hoger
op de kunstkaart van Nederland

Seniorenvereniging 
verwelkomt 500e lid

De Buzzzzhalte was een van de locaties waar kunst kon worden bekeken

Bos bloemen voor mevrouw Lamberts

Glaskunstenaar Marc Valk bij zijn schitterende glas-in-lood werk

Mevrouw M.S.C. Lamberts-
van Kempen meldde zich aan 
bij bestuurslid Jan Hollander. 
Tijdens het bezoek kwamen 
voorzitter Fred Kroonsberg 
en ledenadministrateur Els 
Kuijper ook langs en verras-
ten mevrouw Lamberts met 
een mooi boeket bloemen en 
wat lekkers voor bij de koffie. 
Het 500e lid reageerde zeer 
verrast. “Ik heb nog nooit 
iets gewonnen en nu dit. Ik 
moet dit zo snel mogelijk 
aan mijn vriendinnen ver-
tellen. Het is geweldig”, rea-
geerde mevrouw Lamberts 
enthousiast. “De actie ‘Geef 
me de vijf’ van DSVZ gaat 
erg goed. We hebben sinds 
de start van de actie al 50 

Zandvoort begint zo langza-
merhand het equivalent van 
Bergen als kunstenaarsdorp 
te worden. Iedereen genoot 
met volle teugen van de ge-
ëxposeerde kunstwerken en 
deed dat met een mooi na-

De gemeenteraad vergadert weer 
op 15 en 16 oktober. Kom inspreken

 op de agenda! Kijk op pagina 20
Gemeente Zandvoort

nieuwe leden mogen in-
schrijven, die voor slechts 
€ 5 lid kunnen worden tot 
het einde van dit jaar”, zei Els 
Kuijper. Voor meer informa-
tie of voor aanmelding kunt 
u bellen met Jan Hollander, 
tel. 5717225 of Els Kuijper, tel. 
5718205.

jaarszonnetje die de route 
begeleidde. 

Het thema was dit jaar ‘Frisse 
wind’ en BKZ-voorzitter Udo 
Geisler omschreef het als 
volgt: “Dat belooft veel. Niet 

KunstKracht12:
‘Frisse wind’

‘Het zou een mooie 
naam voor een 

verkiezingskrant zijn’

De Mannetjes

oubollig en niet telkens het-
zelfde, maar open staan voor 
nieuwe ideeën en nieuw 
werk. Met dit thema willen 
wij het publiek ook uitdagen 
om de kunst opnieuw te ont-
dekken.” En dat laatste was 
niet zo moeilijk. Kunst in al-
lerlei vormen, kleuren, objec-
ten, schilderijen, gedichten, 
foto’s kortom eigenlijk te 

veel om op te noemen.

Het publiek was erg lovend 
over de kunstroute die voor-
al op zondag velen naar de 
ateliers en expositieruim-
tes trok. Zaterdag was de 
belangstelling iets minder, 
wat misschien door een an-
der evenement veroorzaakt 
werd: zaterdag stond de 
Korendag op de agenda en 
daar was het heel erg druk. 
Hierover leest u elders in de 
krant een verslag.

De belangstelling kwam 
zeker niet alleen maar van 
Zandvoorters; van heinde 
en verre was men naar onze 
badplaats gekomen om de 
in den lande steeds beter 
bekend staande kunstroute 
van KunstKracht 12 te ko-
men bekijken. Opnieuw een 
groot compliment voor BKZ 
dat hiermee behoorlijk aan 
de weg timmert. Voorzitter 
Geisler sloot af met een vu-
rige wens: “En nu nog een 
grote, eigen galerie, dat zou 
geweldig zijn.”

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

De VARILUX-AKTIE 
is weer begonnen 

bij SEA OPTIEK!
Daarom ontvangt u nu 

bij aankoop van een 
complete varilux-bril 

een waardevol CADEAU 
naar keuze!

SEA OPTIEK, 
zichtbaar beter!
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familieberichten

Renée Barendina Budding - Renssen 

Mijn sterke vrouw is dood - Wim Budding

Onze zorgzame moeder - Willem, Rob, Erik, Agnes

Onze attente schoonmoeder - Tanja, Eveline, Jana, Laurens

Onze verwen oma - 9 kleinkinderen

2 oktober 2013
De Favaugeplein 21 F 44, 2042 TN Zandvoort

Zij is naar eigen wens in familiekring begraven.

Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Moegestreden, na een ongelijke strijd, maar tot het laatst 
toe omringd door zijn gezin is vredig heengegaan mijn 

lieve man, onze vader en schoonvader

Jean Jacques Duwel
Jack

Zandvoort, 21 augustus 1947    Zandvoort, 1 oktober 2013 

 Irene Duwel - Goutsmit

  Edwin en Chantal
  Esther en Marcel

Keesomstraat 427, 2041 XR Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Maartje Hellingman - Heldoorn

Haarlem20 augustus 1935                                                  2 oktober 2013

 Weduwe van: Jan
 Mamma van: Monique en Wim
  Fons †
  Manon
  Vala en Hans
 Oma van: Douglas
  Niki en Elroy

Correspondentieadres:
M. Hellingman
Kromboomsveld 91
2041 GM  Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Pretoogjes
   Zagen alles
     Konden je doorgronden
      Waren zorgzaam
  Nu zijn haar pretoogjes voorgoed gesloten

 
 

 

 

 

 

Na een leven waarin zowel geluk als verdriet haar deel werd, 
keek mama er naar uit om weer met papa samen te zijn.

Willemina Helena Dorotea 
Schnegg - van der Waals

- Mieneke -

weduwe van Hansjörg Schnegg

Rhenen,                                                                          Zandvoort, 
22 juni 1943                                                          6 oktober 2013

Inez
Bram
Petra en Engel
Jamy

Uit het diepst van ons hart willen wij alle betrokkenen van 
afdeling Zandhoeve van Huis in de Duinen bedanken 

voor de intense zorg en steun die zij hebben gegeven.

Correspondentieadres:
I. Schnegg
Rijnlaan 120
2105 XS  Heemstede

Mama is overgebracht naar Uitvaartcentrum Haarlem, 
Parklaan 36 te Haarlem, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 11 oktober 
om 9.15 uur in Crematorium Westerveld, Duin en Kruid-
bergerweg 2-6 te Driehuis.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
van het crematorium.

Wanneer je van je levensvlam
het allerbeste hebt gegeven
en je krachten nemen af

vloeien langzaam uit je leven.

Wanneer de vlam dan zachtjes dooft
je laatste vonk wordt meegenomen

dan rest nog slechts . . . een kalme rust
die over jou nu is gekomen

Na een leven vol liefde en zorg
is van ons heengegaan onze geweldige moeder, 

oma en schoonmoeder

Correspondentieadres: 
Emmaweg 1, 2042 NT Zandvoort

De uitvaart heeft inmiddels donderdag plaatsgevonden.

Petronella Wilhelmina Jansen van der Tas
Wil

weduwe van J. E. Jansen

Joop en Els, Joop en Sandra - Stijn en Lisa
 Fleur en Marc
Rob & Judith, Mariana en Gaso
 Amanda en Petra
Bert en Anita, Koen en Hiske, Renée, Tanja
Maarten en Nicole, Tim
Annemieke en Peter

Amsterdam
11 september 1923

Zandvoort
5 oktober 2013
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column

…ben ik niet de enige die ge-
prikt wordt. Sinds kort ben ik 
bij de Trombosedienst beland. 
Het betekent dat ik minstens 
twee keer per week een prik 
krijg. Ik voel me net zo’n spel-
denkussen. Het is niet mijn 
favoriete bezigheid. Omdat 
mijn ader vaak weg rolt moet 
het in de andere arm, hand of 
voet! Net zolang tot er einde-
lijk bloed stroomt. Dracula is 
er niets bij.

“Is er geen andere oplossing”, 
vraag ik me af? “Ja zeker”, 
zegt de prikzuster vrolijk, “je 
kan ook in je vinger geprikt 
worden met de Coaguchek.” 
Gelukkig, dan is dat probleem 
opgelost: hier is mijn vinger. 
Dat had ik gedacht, dat gaat 
niet zomaar… de prikposten 
in Zandvoort hebben dit ap-
paraat niet. Het is te duur! 
Tjonge wat een onzin. Dan 
maar naar de polikliniek in 
Heemstede. Nou, weer ver-
keerd gedacht. Ik had het van 
tevoren moeten regelen bij de 
Trombosedienst dus helaas 
pindakaas: “Waar is uw arm?” 
Nu ga ik twee keer per week 
met de auto naar Heemstede. 
Hoe doen mensen dat die 
geen auto hebben en ook 
graag in hun vinger geprikt 
willen worden? Met de bus 
naar Heemstede? Wat een 
gedoe. Ik wil bij deze een lans 
breken voor een ‘vingerprik-
apparaat’ in Zandvoort. Dat 
spaart ons tijd en geld. 

Nu ik toch als vrouwtje 
Piggelmee bezig ben, wil ik 
ook vragen of het bloedprik-
ken in Pluspunt verhuisd 
kan worden naar de nieuwe 
Zorg Service Zandvoort aan 
de Thomsonstraat. Met een 
echte wachtkamer en ge-
scheiden kamertjes voor de 
algehele privacy. Want om 
geholpen te worden aan een 
lange houten tafel met nog 
een slachtoffer ernaast, vind ik 
niet echt prettig. Maar ja dat 
zal ook geld kosten, net 
zoals de Coaguchek. Nu 
snap ik waar de uitdruk-
king ‘de zorg wordt duur 
betaald’ vandaan komt! N

el
 K

er
km

an

Volgens mij…
11	 ‘Zing	met	ons	mee’	-	Jac & Gré van de Berg 
 in café Keur. Aanvang 20.30 uur.

13	 Jazz	in	Zandvoort	-	Gast: Gé Titulaer. 
 Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur 

13	 Live	jazz	met	Adam	Spoor		
	 Het Wapen van Zandvoort, aanvang 16.00 uur

12+13	Finaleraces	-	Circuit Park Zandvoort

20	 Rondje	Dorp	-	Kroegentocht met opdrachten, 
 aanvang 12.00 uur

20	 Classic	Concerts	-	Vrouwenkoor Malle Babbe 
 in Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

26	 NK	Garnalenpellen	-	Thalassa, aanvang 16.00 uur

26	 Use	Your	Talent	-	Jonge vrijwilligers evenement. 
 Gasthuisplein, 14.00-18.00 uur

  Iedere donderdag:
Biologische	markt	-	Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

^ oKToBeR	_ oKToBeR a	

evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
10 oktober t/m 16 oktober

PLANES (3D/NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur 

ONE-DIRECTION: THIS IS US! (3D)
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

WE’RE THE MILLERS
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI om 19.00 uur

THE HEAT -> laatste week!
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI, om 21.30 uur

FILMCLUB: HANNAH ARENDT - WO om 19.30 uur 

VERWACHT:
WHITE HOUSE DOWN -> VANAF 17 OKTOBER 21.30 uur 
SINTERKLAAS EN DE PEPERNOTEN CHAOS 
-> VANAF 16 NOVEMBER 13.30 uur

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

open huizen dag

Veel belangstelling voor open huizenroute

Brandweer transformeert naar  
eigentijdse manier van opereren

De open huizenroute van afgelopen weekend heeft over 
het algemeen in Zandvoort de landelijke trend gevolgd. 
Potentiële kopers willen profiteren van de redelijk lage 
prijzen in combinatie met het lage rentepeil.

Naar aanleiding van de brand bij strandpaviljoen Far Out 
is in het dorp een discussie ontstaan over de noodzaak van 
een tweede uitrukpost in het centrum. Momenteel gaat 
daarover op internet een petitie rond. De brandweer zou 
bij de brand bij Far Out niet adequaat en snel genoeg heb-
ben kunnen handelen.

De Zandvoortse makelaars 
hadden veel panden die be-
zichtigd konden worden 
en daar werd gretig ge-
bruik van gemaakt. Greeven 
Makelaardij had 20 panden 
die bekeken konden worden. 
“Zaterdagavond hadden we 
een mondelinge overeen-
komst met een koper en die 
heeft vandaag (dinsdag, red.) 
een koopcontract getekend, 
uiteraard onder voorbehoud 
van de financiering”, meldde 

Dat laatste bestrijdt burge-
meester Niek Meijer ten zeer-
ste: “Er was binnen zeven mi-
nuten een officier van dienst 
ter plaatse. Tien minuten staat 
daarvoor. Zijn expertise was 
dat het strandpaviljoen niet 
meer te redden was, waarna 
hij besloot om het paviljoen 
‘gecontroleerd’ uit te laten 
branden.”

Meijer zegt dat de heden-
daagse handelswijze duidelijk 
verschilt met de situatie van 
voor de nieuwe kazerne: “Toen 
hadden we twee ploegen die 
om de week, om en om dienst 
hadden. Als de ploeg van 

Timo Greeven. Verder wordt 
sinds zaterdag onderhandeld 
over een appartement en een 
pand in Nieuw Noord. “Een 
goed verlopen open huizen-
route dus.”

Ook bij makelaar Cense is 
men meer dan tevreden en 
wordt gemeld dat er momen-
teel meer belangstelling is en 
de verkoop aantrekt. Het ma-
kelaarskantoor had zaterdag 
een elftal panden in de aan-

noord uit moest rukken, kon 
dat gevolgen hebben voor zuid 
en andersom. Nu is de brand-
weer met een eigentijdse ma-
nier bezig en gaan we kijken 
waar het gemiddelde ligt. 
Als we dat weten kunnen we 
gaan ‘fine tunen’ waarna het 
alleen maar sneller kan gaan.” 
De burgervader doelt op een 
experiment dat o.a. in de 
Veiligheidsregio Rijnmond al 
wordt getoetst. In Zandvoort 
kan een bluswagen pas weg 
als er minimaal zes beman-
ningsleden en een officier 
aanwezig zijn. In Rijnmond 
is al geëxperimenteerd met 
slechts vier bemanningsle-

bieding waarvan er één zelfs 
buitennormale belangstelling 
opriep. Deze week wordt er 
veel ‘nagebeld’ voor een even-
tuele tweede bezichtiging. 

Nick ten Broeke van Eigenwijs 
Makelaars was daarentegen 
niet helemaal tevreden: “Ik 
had het eerlijk gezegd wat 
drukker verwacht maar mijn 
ervaring is dat de kwaliteit 
van de open huizenroute 
pas in de weken daarna naar 
voren komt. Gisteren en van-
daag (dinsdag, red.) is er al 
veel extra informatie opge-
vraagd. We zullen moeten 
afwachten wat de komende 
weken brengen.”

den en nu zelfs met maar 
twee, en het lijkt te werken. 
Dit heeft alles te maken met 
de benadering van een brand. 
Het moment van de melding, 
het alarmeren en opkomen 
van de benodigde ploeg en 
de aanrijdtijd naar de locatie 
zijn allemaal belangrijke zaken 
als het over tijdswinst gaat en 
die voor verbetering vatbaar 
lijken te zijn.

Om tijdswinst uit de aanrijd-
tijden van de brandweerlieden 
te halen kunnen elektrische 
fietsen beschikbaar worden 
gesteld voor degenen die ver-
der weg wonen. “Allemaal za-
ken die we aan het bespreken 
zijn en die de hulpverlening 
ten goede komen. Zo zijn we 
dus een nieuw, eigentijds sy-
steem aan het ontwikkelen 
dat steeds verder zal gaan”, 
zegt de portefeuillehouder 
Veiligheid. 

Veil igheidsregio Kenne-
merland heeft aan de hand 
van berekeningen bepaald 
dat Zandvoort geen tweede 
uitrukpost nodig heeft, maar 
het is aan de gemeente om te 
bepalen of die er komt of niet. 
Voorlopig heeft de voortgang 
naar een eigentijds systeem 
de voorkeur voor de gemeente.

De brandweerkazerne in Zandvoort Noord
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burgerlijke stand
30 september - 6 oktober 2013

Geboren:
Jill Eva, dochter van: Rigter, Robert Nicolaas en: Ottho, Barbara 
Eva

Gehuwd:
Spolders, Mark Andreus en: van Brero, Tessa

Overleden:
Keuning, Gerarda Margaretha , geb. 1926
van Ákkeren, Robert Paul, geb. 1955
Budding, geb. Renssen, Renée Barendina, geb. 1935

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.00 uur Mevr. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur Pastor G. Zaal

Evangelische Gemeente
www.gebedzandvoort.nl
Huis van Gebed Zandvoort
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken- Haltestraat 62B

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.400 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Zondag 13 oktober
Aanvang 14.30 uur. 

Gé Titulaer - zang, Jean Louis van Dam - piano,
Erik Kooger - slagwerk, Eric Timmermans - bas

Aanvang 14.30 uur. Entree € 15,-
Gebouw de Krocht

Wij zijn vrijdags van 9.00 - tot 21.00 uur geopend!

Openingstijden: di/wO/dO 9-6 vr 9-9 za 9-5
WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK
grOte krOcht 27 2042 lt zandvOOrt
t: 023 57 12 895
w: haarzandvOOrt.nl 
e: infO@haarzandvOOrt.nl

Winnaar kapsalon van het jaar 2013

Wij zijn vrijdags van 9.00 - tot 21.00 uur geopend!

OKTOBER ACTIE:
PERmANENT kOrt Of lang haar inclusief knippen, 

behandeling, watergOlf Of föhnen 
van 90 eurO vOOR 60 EuRO!

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

We gaan door!!      

500
“De Seniorenvereniging Zandvoort”

Bel 5718205 en word lid 
Els Kuijper ledenadministratie

Najaars- en 
winterbeplanting:

Violen - Bosviolen

en de speciale
Endurio bosviolen

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

Wij bedanken 
onze gasten 

voor weer een
 fantastisch jaar!

En in het bijzonder de zon,
omdat die zich uiteindelijk

toch nog liet zien!

Vanaf eind februari 2014
bent u weer van

harte welkom
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Als echte natuurvorsers 
gaan de kinderen op zoek 
naar de herfst in de natuur. 
Laat je verrassen door al-
les wat er in de duinen te 
beleven valt. Trek stevige 
schoenen aan, neem een 
verrekijker mee en de ou-
ders? Die blijven thuis! De 
excursie begint om 16.00 
uur en duurt 1,5 uur. De ex-
cursie zelf is gratis alleen 
voor bezoekers ouder dan 
8 jaar is een toegangskaart 
verplicht. Vooraf aanmel-
den is niet nodig.

Taartjes eten is 
ook bewegen!?

Kindertheater Ziezus open-
de vorige week woensdag in 
de Zandvoortse bibliotheek 
de Kinderboekenweek met 
de voorstelling ‘Taartjes 
eten is ook bewegen!’. De 
voorstelling gaat over een 
aan mobiele telefoon en 
taartjes verslaafde oma en 
haar verstandige kleindoch-
ter Nina. Nina doet er alles 
aan om oma weer een beet-
je sportief te krijgen en de 
ruim 60 kinderen in de zaal 
mochten daarbij helpen. 

Reuma marathon
Op 4 oktober organiseerde 
Slender You Zandvoort voor 
de derde keer een marathon 
om geld op te halen voor 
het Reumafonds. De deur 
van de studio stond vanaf 
08.30 uur open en pas om 
02.00 uur in de volgende 
ochtend sloten de eigena-
ren Ineke en Peter Smits 
de actie af. Ondanks een 
wat matige opkomst werd 
er toch nog € 850,- opge-
haald. Volgend jaar is weer 
een Reuma marathon bij 
Slender You Zandvoort.

VVE krijgt subsidie

De vereniging van eigena-
ren (VVE) van residentie 
Sandhorst aan de Burg. 
van Alphenstraat heeft via 
de gemeente een subsidie 
gekregen voor spouwmuur-
isolatie. De eigenaren wil-
len hun gebouw duurzaam 
opknappen en doen dat op 
verschillende manieren. De 
isolatie is het eerste wat 
aangepakt wordt. Dat zal 
op jaarbasis snel ca. 17-20 
% aan stookkosten moeten 
gaan schelen. Door de iso-
latie wordt eveneens een 
groot deel van de lekkages 
waar men last van heeft be-
streden. Wethouder Andor 
Sandbergen overhandigde 
een cheque ter waarde van 
€ 5.550 als een tegemoetko-
ming in de kosten. De reno-
vatie is begroot op € 37.000 
en is zo goed als klaar. 
Wellicht is de volgende stap 
om op het dak zonnecollec-
toren te plaatsen. Deze VVE 
is volgens de wethouder de 
eerste die gebruik maakt 
van de regeling.

Ondernemer bijna 
afgesloten

Ondernemer Arlan Berg 
heeft het deze tijd niet 
gemakkelijk. De boulevard 
Barnaart, waar hij met zijn 
viskraam staat, is afgeslo-
ten. Weliswaar niet hele-
maal maar eventuele klan-
ten die trek in een lekker 
stuk vis of een haring heb-

ben, moeten allerlei 
toeren uithalen om 
bij zijn verkooppunt 
te komen. Hij heeft 
al bij de provincie, 
die de herbestra-
ting van de boule-
vard uit laat voeren, 
geklaagd maar daar 

krijgt hij nul op rekest. Het 
is zelfs zo erg dat de provin-
cie geen omleidingsborden 
naar zijn mobiele restaurant 
wil laten maken omdat dat 
te duur zou zijn, dus heeft 
hij dat uit eigen portemon-
nee moeten betalen. Beetje 
raar om een hardwerkende 
ondernemer zo in zijn porte-
monnee te raken.

Beste slijterij 2013
Dirck III is verkozen tot ‘Beste 
Slijterij van 2013’. Daarmee 
evenaart de keten haar pres-
tatie van vorig jaar. “We zijn 
enorm trots op deze titel, 
waarvoor alle eer gaat naar 
onze fantastische medewer-
kers”, reageert algemeen 
manager Jeroen Besters en-
thousiast. Dirck III scoort niet 
alleen op prijs de beste cij-
fers, ook op aspecten als goe-
de service, deskundig perso-
neel en assortiment. “We 
laten hiermee zien dat lage 
prijzen en een goede service 
prima hand in hand kunnen 
gaan.” De Beste Winkelketen 
van Nederland is de belang-
rijkste onderscheiding in de 
detailhandel. Ruim 285.000 
consumenten gaven gehoor 
aan de oproep hun favoriete 
winkelketens te beoordelen.

Herfstexcursie 
voor kinderen 
Op zondag 13 oktober or-
ganiseren IVN Zuid-Ken-
nemerland en Waternet 
een ‘wilde’ herfstexcursie 
voor kinderen van 6 tot 12 
jaar in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, ingang 
Zandvoortselaan. Samen 
met een natuurgids gaan de 
kinderen op zoek naar dier-
sporen, burlende herten en 
bijzondere paddenstoelen. 

ZANDVOORT SCHOON!? 
knijpt ‘m met gratis afvalknijpers…………….

Gemeente Zandvoort

Gelukkig zijn er steeds meer inwoners die ook vinden dat “een 
schone, opgeruimde leefomgeving iets van ons allemaal is en niet 
alleen maar van de gemeente”. 
Laat iedereen dit nou eens als uitgangspunt hanteren en de straten 
zien er ineens veel schoner en vrolijker uit. 
Wilt u zelf ook de handen uit de mouwen steken om een stukje 
Zandvoort vrij van zwerfvuil te krijgen? De gemeente geeft han-
dige afvalknijpers weg. Gratis af te halen op de remise, Kamerlingh 
Onnesstraat 20 in Zandvoort Noord.
Alle beetjes helpen, toch?

Samen krijgen we ZANDVOORT SCHOON!?

De hele dag door was het druk in de kerk

Beach Pop Singers toveren kerk om  
in ‘Country & Western’ sfeer

Het Zandvoortse koor The Beach Pop Singers maakt van 
elke Korendag veel werk. Afgelopen weekend heeft de 
zevende editie van dit festival weer plaatsgevonden in de 
Protestantse kerk en veel koren hebben weer hun bijdrage 
kunnen leveren.

Het Zandvoortse koor is 
ruim een half jaar bezig met 
de voorbereidingen. De kos-
tuums voor het thema van 
dit jaar, ‘Country & Western’, 
zijn allemaal door de koor-
leden zelf gemaakt. The 
Beach Pop Singers, onder 
leiding van dirigent Arno 
Westenburger, bereiden zich 
degelijk voor op de dag zelf. 

Tijdens de opening van 
Korendag 2013 schalt ‘The 
man with the harmonica’. 
Charles Bronson waart rondt 
in de kerk. Vier dames lopen 
voor de saloon langs en dan 
uit het niets duiken de boe-
ven met een hoog Daltons 
gehalte uit de kerkbanken 
op om de bank te beroven. 
Onder de rand van de hoed 
zijn alleen de ogen van de 
onverlaten zichtbaar. Een 

knal klinkt, de rook waait 
door een openslaande raam 
naar buiten, schoten klinken 
en de sheriff met zijn mar-
shall weten de rovers op te 
pakken en in een echte wes-
terngevangenis op te sluiten. 
Op dat moment is Korendag 
begonnen.

Het is op Korendag een ko-
men en gaan en dirigent 
Arno Westenburger heeft 
het druk met de aankon-
digingen van al die koren 
die deelnemen. “Zelf heb-
ben we ruim zeven jaar 
geleden ook meegedaan 
aan een Korendag in het 
Amsterdamse Paradiso, maar 
dat had niet veel om het 
lijf”, vertelde Westenburger, 
die toen samen met zijn 
Beach Pop Singers moet 
hebben gedacht dat het al-

lemaal beter kon. Er kwam 
een voorstel, waarop bijna 
iedereen enthousiast heeft 
gereageerd. Het eerste jaar 
lukte het net om het vol te 
krijgen. Een jaar later is het 
precies vol en vanaf het der-
de jaar heeft de organisatie 
de plaatsen moeten verloten. 
“Korendag is succesvol, om-
dat de ontvangst hartelijk 
is en iedereen zich welkom 
voelt”, aldus Westenburger. 
Op het moment dat hij 
zijn verhaal vertelt, staat 
popkoor Temperament uit 
Koudekerk aan de Rijn het 
repertoire voor deze dag weg 
te zingen. Het levert positie-
ve commentaren op van het 
publiek.

Aan het eind van de avond 
sluit het organiserende 
koor, The Beach Pop Singers 
zelf, het programma af. Het 
slotakkoord doet het koor 
samen met Popkoor Decibel 
uit Driehuis. Als wethouder 
Belinda Göransson het po-
dium betreedt, zet zij het 
Zandvoortse koor in het zon-
netje. “Het is vooral de ma-
nier waarop het koor de dag 
organiseert, wat deze dag 
zo bijzonder maakt”, aldus 
de wethouder. Als daarna 
het publiek de kerk heeft 
verlaten, begint het oprui-
men. Want de volgende dag 
is er weer een kerkdienst en 
de dominee mag niet mer-
ken dat er een Country & 
Westernfeestje in ‘zijn’ kerk 
is geweest.
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De gezelligste cafés van Zandvoort 
organiseren op Zondag  20 oktober het....

Deelname 10 euro ( inclusief  T-shirt )

Schrijf je voor 14 oktober in bij één van  
deze gezellige cafés voor de enige echte 
Zandvoortse kroegentocht met veel leuke 
spelletjes!!!!!

Buddy’s • Buitenspel • Bluys • Epic • Fier • Keur
Klikspaan • Koper • Lamstrael • Laurel & Hardy
Scharrel • Wapen van Zandvoort • Yanks saloon

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Qian Fang Massages | Haltestraat 37
Tel. 06-31567748 | www.footmassage.nl

Traditionele Thai 
en Oosterse massage
voor hem en haar

Op vertoon van deze advertentie:

30 minuten massage: € 15,- 
(geen erotische massages!)

De Stichting Zandvoortse4daagse 
bedankt al haar vrijwilligers en sponsoren om de 
evenementen: Wandel4daagse, Fiets4daagse en 
Zwem4daagse mogelijk te maken. Wij bedanken 
ook onze vaste groep verkeersregelaars. Wederom 
is er spontaan medewerking gegeven aan het reali-
seren van een nieuw evenement: de Mountainbike 
Avond4daagse. De eerste in ons land!

Tevens bedanken wij:
- Versteege Wielersport, Mark Rasch
- Fietswereld Zandvoort, Martijn Wijsman
- Circuit Park Zandvoort, Edwin Sibbel  
- Restaurant La Course, Jules van de Boel
- KMG events (jaarmarkten)
- Strandpaviljoen Jeroen
- Reddingsbrigade en het Rode Kruis

Op 21 december is ons laatste evenement: 

‘De Sprookjeswandeling’

Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

We zullen er aan 
moeten geloven, 
maar de herfst
is ook mooi met al haar warme kleuren.
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Aan de schoonmaak bij 
Oranje Nassauschool

Douche crème met 
Zandvoorts luchtje

Zandvoorts portret van de
nieuwe koning onthuld

Burgemeester Niek Meijer en wethouder Andor Sandber-
gen zijn maandagochtend in alle vroegte, gewapend met 
vervaarlijk uitziende grijpers, handschoenen en vuilniszak-
ken, naar de Oranje Nassauschool getogen. Zij reageerden 
hiermee op een brief die een leerlinge van groep zeven 
naar aanleiding van ‘Keep it clean day’ naar de burgerva-
der had gestuurd.

Tot haar grote verrassing won onze plaatsgenoot Wendy 
Versteeg een aantal maanden geleden een door Dove uit-
geschreven wedstrijd. De firma vroeg in een advertentie 
dames om een nieuw luchtje voor een douche crème aan 
te dragen. Van de 2.800 inzendingen werd uiteindelijk die 
van Wendy Versteeg uitkozen. Met ruim 1.100 voorkeur-
stemmen kwam haar ‘Pistache & Meiklokjes’-odeur als 
beste uit de bus. 

Het is de traditie in Nederland dat een portret van de re-
gerende vorst onder andere in de raadszalen van de ge-
meentehuizen hangt. Nu we een nieuwe koning hebben 
had men het idee geopperd om met een nieuw schilderij 
die traditie voort te zetten. 

“Keep it clean day is erg 
mooi, maar als er maar 
een keer per jaar schoon-
gemaakt wordt, dan helpt 
dat niet erg. In onze straat 
en rondom de school is het 
altijd erg vies. Er liggen vaak 
blikjes en veel afval op de 
grond. Daarom zouden we 
graag papierprikkers heb-
ben om dit zelf bij te kunnen 
houden”, schreef de leerling 
aan de burgemeester. Meijer 
en wethouder Sandbergen, 
die hierin gespecialiseerd is, 

Vorige week donderdag was 
de lancering van de douche 
crème bij het Zandvoortse 
filiaal van Kruidvat. Een stra-
lende Wendy vertelde hoe zij 
op dit idee was gekomen: “Ik 
was als kind al gek op pista-
chenootjes, als je eraan ruikt 
komt er een heerlijke geur 
vanaf. Als tweede luchtje 
dacht ik direct aan meiklok-
jes, de eerste nieuwe geur 
van de natuur in de lente. 

In plaats van een foto of 
een door de Rijks voor lich-
tingsdienst aangedragen 
portret, kreeg de Zand-
voortse kunstenaar Eric 
Holt kamp de opdracht, 
met bemiddeling van de 
plaatselijke vereniging van 
beeldende kunstenaars BKZ. 
Het kunstwerk werd aan het 
begin van het culturele eve-
nement KunstKracht 12 door 
de burgemeester en de kun-
stenaar zelf onthuld.

vonden dit een prachtig ini-
tiatief. Daarom vertrokken 
zij maandagochtend vroeg 
naar de Oranje Nassau om 
de gevraagde grijpers te 
brengen maar ook om de 
leerlingen te helpen. De 
leerlingen kregen ook nog 
eens toestemming van juf 
Maaike om in het omlig-
gende duin papier te rapen, 
een gunst die bij hoge uit-
zondering werd verleend. 
Even later was alles weer 
spic en span!

Het leek mij een perfecte 
combinatie en dat is duide-
lijk gebleken.” Toch duurde 
het nog negen maanden 
voordat alles in kannen en 
kruiken was. Dove lanceerde 
de nieuwe douche crème in 
Wendy's eigen woonplaats 
en dat ging gepaard met 
een heuse ijscokar waar 
de aanwezigen een lekker 
pistache-ijsje konden nut-
tigen.

Samen aan de schoonmaak

Wendy Versteeg (m.) biedt twee bekende dames een flacon aan

Koning Willem-Alexander          
Foto: Rob Bossink

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

oktober

waterstanden

-
-
-
-
-

00.45
01.56
02.46

02.54
03.35
04.46
06.00
08.00
09.15
10.30
1 1 . 5 0

07.36
08.25
09.24
10.44
12.04
13.26
1 4 .1 8
15.09

1 5. 3 0
1 6 . 1 4
1 7. 2 5
18.30
20.05
2 1 . 1 4
2 2 .1 4
2 3 .1 0

10
11
12
13
14
15
16
17

19.56
20.45
2 1 . 5 4
23.36

-
-
-
-

Veel gehoord waren de opmerkingen: ‘Gelukkig, 
Zandvoort is op de weg terug’ en ‘Eindelijk gebeurt 
er weer eens iets in Zandvoort’. Vooral de laatste op-
merking intrigeerde mij. Leg de evenementenkalender 
van vorig jaar naast die van dit jaar en de opvallendste 
verschillen zijn KLM Open en het Amsterdam Beach 
Festival. Absoluut twee opvallende evenementen maar 
het is echt niet zo dat er in 2012 geen leuke evenemen-
ten op het programma stonden. Alleen was de zon dit 
jaar ook van de partij. En dat maakte het dat er een hele 
andere beleving ontstond. Laten we daarom nu alvast 
duimen voor een mooi 2014…

En dan naar de titel van deze column. Amsterdam Beach. 
Er was veel te doen om deze term afgelopen maanden. 
Van ‘Wat nou Amsterdam’ tot aan ‘We moeten maar 
een deelraad worden van Amsterdam’. Via deze column 
maak ik graag van de gelegenheid gebruik uit te leggen 
hoe ik dat zie. VVV Zandvoort is verantwoordelijk voor 
de promotie in binnen- en buitenland. Voor wat betreft 
het buitenland promoten wij Zandvoort in Duitsland 
en België. Bij de Duitser, Belg en Nederlander hoeven 
wij niet aan te komen met de term Amsterdam Beach. 
Uiteraard vertellen we dat we erg dicht bij Amsterdam 
gelegen zijn maar we promoten de plaats Zandvoort 
aan Zee. Want dat zijn we én blijven we én kennen zij. 
Maar er is nog een vierde markt waarop wij Zandvoort 
aan Zee actief promoten. En dat is op de Amsterdamse 
markt. De samenwerking met Amsterdam is zeer nauw 
en daar plukken we de vruchten van. 
VVV Zandvoort vertelt de bezoeker over Amsterdam en 
Amsterdam Marketing vertelt de potentiele bezoeker 
van Amsterdam dat het ook heel leuk is om even naar 
‘het strand van Amsterdam’ te gaan. Naar Amsterdam 
Beach. En of deze Amerikaan, Chinees, Engelsman of 
Spanjaard dan denkt dat hij hier in Amsterdam is, maakt 
ons niet zo veel uit. Als hij maar komt en ook nog wat 
geld uitgeeft…

Tot slot kan ik zeggen dat ik terug kijk op een mooie 
zomer met veel aandacht voor onze 
mooie badplaats. En of we die nu 
Zandvoort aan Zee of Amsterdam 
Beach noemen, we waren letterlijk 
en figuurlijk hot dit jaar. Hopelijk 
kunnen we dit vasthouden met z’n 
allen… 

AmsterdAm BeAch...

Uit de hoek vAn 
de ondernemers

De zomer in Zandvoort aan Zee was warm, heel warm. 
Gevolg: blije toeristen, geslaagde evenementen en te-
vreden ondernemers en bewoners. Mooi om te zien 
wat het weer met ons humeur kan doen. In het voor-
jaar was alles negatiever dan negatief en ineens zagen 
we letterlijk het licht. 

Lana Lemmens
Directeur VVV Zandvoort
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

curiestraat 10, 2041 cd zandvoort t. 023-5733792
f. 023-5733793 e. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 
Autobedrijf Zandvoort

Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

Onze heerlijke moorkop 
van € 1,95 voor € 1,65 

Een heerlijke gevulde speculaas staaf 
van € 5,95 voor € 4,95  

aanbieding loopt van donderdag tot en met woensdag 
Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Grote Krocht 20a Zandvoort - 023-5714395
www.slinger-optiek.nl

VenaVo 

Venavo
elke woensdag speciaal voor u op 

de markt in Zandvoort. 
Voor meer informatie kijk op onze website: 

www.venavo.nl 
P.s. Woensdag 6 November ben ik niet aanwezig op de markt!!

Prinsjesdag is weer achter de rug. 
Allemaal de broekriem weer iets strakker. 

Waar de rest nog volop in debat is kom ik u alvast tegemoet: 

€ 5,- korting 
op een fikse pot Vitamine C1000!! 

Golden Naturals Vitamine C1000 
+ Rozenbottels 

250 tabletten + 19,95 

Tegen inlevering van deze advertentie aan de kraam: 

250 tabletten € 14,95 

OPEN WEEKEND
HEALTHCLUB ZANDVOORT

Burg. van Fenemaplein 27 - 2042 TH Zandvoort
Tel: 023-5470535

www.healthclubzandvoort.nl

12
en 13

oktober

Diverse activiteiten
*  Uitleg city dieet
*  Bring a Friend aktie
*  Gratis Better Belly
*  Introductie One Fit
*  Vraag naar de voorwaarden

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp? 2013

...’t benne 
weer 

beste Garenaele   

   mensuh..!

Open Nederlands Kampioenschap

Garnalenpellen
  Zaterdag
       26 oktober

aanvang 16:00 uur.
Geweldige prijzen
in 2 categorieën:
Wedstrijd-pellers

en Amateurs.
Deelname € 5,- p.p.

zandvoort

de 
Garnael

www.thalassa18.nl

Inschrijven bij Thalassa, Strandpaviljoen 18 
of per e-mail: garnaelzandvoort@gmail.com
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Rondje Dorp 2013: de inschrijving is geopend

Beroepsgronden over Middenboulevard  
ongegrond verklaard door Raad van State

Dierentolk gaf gratis consult op dierendag

Zondag 20 oktober wordt alweer voor de achtste keer de jaar-
lijkse ‘kroegentocht’ Rondje Dorp georganiseerd. Deelnemers 
kunnen zich voor dit uiterst ludieke spektakel tot 13 oktober 
aanstaande in hun ‘eigen’ deelnemende café inschrijven. 

De beroepsgronden waarop Ad Rampen en een aantal 
andere Zandvoortse inwoners en ondernemers beroep 
hadden aangetekend inzake het bestemmingsplan en het 
partiële reparatieplan Middenboulevard, zijn bij de Raad 
van State (RvS) door de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
het hoogste rechtsorgaan van Nederland ongegrond ver-
klaard.

Vele tientallen dierenliefhebbers bezochten vrijdag 4 ok-
tober, met of zonder hun geliefde huisdier, dierenwinkel 
Dobey op de Grote Krocht. Daar beantwoordde de Zand-
voortse dierentolk Ingrid Gordijn de vele vragen over een 
goede omgang met huisdieren. 

Maximaal 150 deelnemers, 
verdeeld over circa 13 teams, 
kunnen er meedoen aan deze 
kroegentocht langs de gezel-
ligste cafés van Zandvoort. 
Het is daarbij de bedoeling 

Het beroep bij de Raad van 
State diende op 9 septem-
ber jongstleden en dat er 
nu al een uitspraak is, is op 
zijn zachts gezegd bijzonder. 
Normaal gesproken duurt 
het toch wel een poos lan-
ger voordat het hoogste 
rechtscollege van Nederland 
tot een uitspraak komt. 

In het vonnis zegt de 
Afdeling bijvoorbeeld dat 
er via het reparatieplan 
voldoende inzicht wordt 

dat ieder team vanuit zijn ei-
gen café een ronde door het 
dorp gaat maken en bij iedere 
deelnemende horecagelegen-
heid een bepaalde opdracht 
uitvoert. En die kunnen zeer 

verkregen in de toekom-
stige ontwikkeling van het 
Badhuisplein, iets dat vol-
gens Rampen niet waar zou 
zijn. In een vonnis, dat niet 
minder dan 12 A4-tjes be-
draagt, legt de RvS uit waar-
om de beroepsgronden on-
gegrond worden verklaard. 
In feite kan de gemeente nu 
doorgaan met de plannen 
voor de Middenboulevard 
en is de realisatie dus weer 
een stap dichterbij geko-
men.

divers zijn, zoals uit de voor-
gaande edities blijkt. Het is 
telkens weer een kolderieke 
aangelegenheid. 

De deelnemers worden door 
de etablissementen zeer gast-
vrij ontvangen en verwend 
met hapjes en ander lekkers. 
De volgende horecagelegen-
heden zijn opgenomen in het 
Rondje Dorp van 2013: café 

Reactie
Ad Rampen gaf desgevraagd 
als reactie: “We zijn teleur-
gesteld dat de RvS ons be-
roep, van ondernemers en 
bewoners/eigenaren in het 
Middenboulevard-gebied en 
het Centrum-gebied, onge-
grond heeft verklaard. Nu ligt 
er een deels globaal bestem-
mingsplan met vage, onhaal-
bare, rechtsonzekerheden 
inhoudende en nog uit te 
werken plandelen. Maar we 
zijn hoopvol over de door 
het college van B&W, met 
name wethouder Göransson, 
op gang gebrachte plan-
processen voor de Entree 
van Zandvoort, het project 
‘Identity match’ (de visie op 
toeristische ontwikkeling 
Middenboulevard-gebied) én 
de nieuw retail- en horecavi-

Haar gedegen adviezen 
over hoe je een ander en 
beter inzicht krijgt over het 
dagelijkse gedrag van huis-
dieren werden dankbaar in 
ontvangst genomen. Veel 
vragen gingen over hond 
en kat, maar zeker werden 
ook adviezen ingewonnen 
over kippen, hamsters en 
parkieten. Eigenlijk hadden 
eigenaren Eugenie en Ben 
en dierenfluisteraar Ingrid 
Gordijn geen minuutje vrij 
om wat uitgebreider met 
de Zandvoortse Courant te 
praten over het vieren van Hondenfluisteraar Ingrid Gordijn (r.) tijdens Dierendag bij Dobey

Keur, café de Scharrel, café de 
Lamstrael, café Laurel & Hardy, 
café Fier, café Buddy’s, café de 
Klikspaan, café Koper, café 
Buitenspel, café het Wapen 
van Zandvoort, Epic Bar, café 
Bluys en de Yanks Saloon. Een 
prima gelegenheid dus om 
eens een andere uitgangs-
gelegenheid te bezoeken. De 
inschrijving kost € 10 en daar 
krijg je een fraai T-shirt voor.

sie. Die planprocessen waarin 
belanghebbenden gestruc-
tureerd kunnen participeren, 
bieden hoop voor de toekom-
stige ontwikkeling en de con-
crete gedetailleerde invulling 
van het bestemmingsplan 
Middenboulevard , dat 
mooi, minder ‘bedreigend’ 
en realistisch kan worden. 
We hopen dat door B&W 
ook voor de Badhuispool 
en de Metropoolboulevard 
met belanghebbenden sa-
mengestelde werkgroepen 
(zoals voor de Entree van 
Zandvoort) zullen worden 
geïnstalleerd en dat de invul-
ling van die plandelen geba-
seerd worden op de uitkom-
sten van de nieuwe retail- en 
horecavisie, alsook met het 
door de provincie gestarte 
project ‘Identity match’.”

Dierendag 2013, zo druk 
was het in de winkel. Vanaf 
de opening tot tegen slui-
tingstijd was het een ko-
men en gaan van klanten 
en nieuwsgierige dieren-
liefhebbers die zeker ook 
veel belangstelling hadden 
voor de vele leuke en toe-
passelijke aanbiedingen 
voor hun geliefde huisdie-
ren. Vooral de Big Shopper-
actie schijnt veel interesse 
getrokken te hebben. Al 
met al was het een druk-
bezochte Dierendag 2013 
bij Dobey. 

Weer

Temperatuur

Max 13 12 12 12

Min 8 9 9 7 

Zon 20% 10% 30% 25%

Neerslag 85% 85% 90% 60%  

Wind wnw. 6-7 no. 4 o. 3-4 zo. 3-4

Felle buien van zee 
en opvallend koel 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De hogedrukgebieden die 
ons dagenlang in het bij-
na lome nazomerse weer 
dompelden maken plaats 
voor een venijnige depres-
sie die tot na het week-
end gaat rondtollen in de 
omgeving van Nederland. 
Doordat de luchtdruk stijgt 
op de Atlantische Oceaan 
en dat lagedrukgebied de 
Noordzee opkoerst richting 
Nederland, nemen de druk-
verschillen bovendien flink 
toe vanaf nu. Het resultaat 
is dan ook veel wind, vooral 
op de donderdag. 

Op Zandvoort kan het eni-
ge tijd hard waaien uit het 
noordwesten, windkracht 6 
tot 7. Tezamen met de gure 
buien, mogelijk met hagel 
en even flink onweer krijgt 
het weerbeeld een ronduit 
herfstachtige uitstraling. 
We gaan dus de andere 
kant van het herfstseizoen 
beleven. Daarmee blijkt 
maar weer eens dat de va-
riatie in ‘t Hollandse weer 
groot blijft.

Tot en met het weekend 
dus in ieder geval perioden 
met buien en soms nog veel 
wind. Mocht de depressie-
kern wat meer boven land 

geraken wordt het rustiger 
en draaien de buiencarrou-
sellen meer richting de zee 
en valt de meeste regen net 
buitengaats. 

Vooral de temperatuur zal 
ook een aderlating onder-
gaan. Hadden we op maan-
dagmiddag nog bijna 19 gra-
den op de thermometers, in 
stevige buien kan het kwik 
terugvallen naar 10 graden 
overdag. Ook de (na)nach-
ten kunnen kouder uitpak-
ken met richting weekend al 
een keertje een daling naar 
5 graden.

Waarschijnlijk treedt er vol-
gende week enige stabilisa-
tie op in het weer, maar het 
fraaie en kalme oktoberweer 
met veel zon en tot bij 20 
graden lijkt deze maand niet 
meer terug te komen. Toch 
zit een (langdurige) uiterma-
te wisselvallige en zeer koele 
fase er evenmin in. Al met al 
zou deze oktobermaand best 
nog regelmatig aardig weer 
kunnen gaan geven vanaf 
het midden van de maand. 

Meer weerinfo via www.
weerprimeur.nl

weerman Marc Putto

Het voorbeeldige oktoberweer met zelfs nazomerse 
trekken aan het begin van deze week heeft plaatsge-
maakt voor een hele andere herfstvariant. Het omslag-
punt naar uitermate onbestendig en wisselvallig weer 
lag op woensdag. Toen kwam de eerste regen aan in 
Zandvoort.

 Do. Vr. Za. Zo. 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, 
maar omlaag met de prijs!

Basisbeh. sch.maken + 
nagels knippen + 
eelt verwijderen + 

evt. likdoorns weghalen + 
creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info:5734944 of 
06-50203097

.........................................................
Voor een pedicure 

behande ling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hot-stone massage 
en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

Denk voor de naderende 
feestdagen eens aan het 

geven van een cadeaubon!

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl 
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 
10-17 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

06-53693409
.........................................................

Top muziek uit Ierland!
The Fureys 

& Davey Arthur
Maandag 4 november
in theater De Krocht.

Kaarten nu verkrijgbaar
via www.thefureys.nl

of tel. 06-54677947
.........................................................

Gespecialiseerd in 
Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort. 
Voor uw APK, alle 

onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 
of 0653231754

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15,-
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.
schroten 13x90 mm € 2.60/m
lengtes van 2.10 tot 5.40 m.

gipsplaat v.a. 3.99 / m2
lewisplaat 14.42 / m2

andere artikelen 
op bestelling

ZZP-ers en aannemers 
korting!

geopend ma-za op afspraak 
tot 20.00 uur

adres: Achterom 7, 
Zandvoort

uitsluitend á contant, 
geen pin

.........................................................
One Stop Nail Shop

A.B. Nails in Haarlem: 
nagelstudio, opleiding tot 
nagelstyliste, groothandel

 in nagel producten 
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten 

Zandvoort. Speciaal 
tarief Schiphol voor bus 

en personen vervoer 
Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Klussen-Renovatie-Bouw 

P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers en 
keukens. Kunststof kozijnen 

VEKA. Poolse kwaliteit! 
Ook voor schoonmaakwerk 

voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212 

Elke dinsdagavond
Darttoernooi

in café Buddy’s
Inschrijving € 5,-

Aanvang 20.00 uur
.........................................................

Veel kijken, 
veel praten, 

veel bewegen, 
veel ontdekken! 

Zo ontwikkelen de 
kinderen zich op 

Pippeloentje en Pluk: 
vertrouwde kinderopvang bij 

'SKiP-Natuurlijk'! 
www.pippeloentje-pluk.nl

.........................................................
Bijles, huiswerkbegeleiding 

en tentamentraining 
in de vakken Economie, 

Wiskunde en M&O.
Ook goede resultaten 

bij dyslectie
jose-kremer@kpnmail.nl 

of 06 13002004
.........................................................

Schilder heeft tijd over. 
€ 15 p/u. Nu -10% 

winterkorting.
Ook stucwerk mogelijk, 

v.a. € 8 p/m2
Tel. 06-27048739

.........................................................
Te huur:

garageboxen
Tjerk Hiddesstraat
€ 105,- excl. BTW

06-54340744 
.........................................................

Tijdelijk te huur 
licht gemeubileerd 

appartement 
€ 700 excl. 

Voor meer info 
www.appartement-
zandvoort.webklik.nl 

of 06-54373189

Creatieve Fotografie Cursus
6 ochtenden of 

avonden om de week, 
kosten 135 euro. 

Voor meer informa-
tie en opgeven: 
www.rkarper.nl, 

06-51231504
.........................................................

Te huur: loods
Zandvoort Noord 100 m2. 

Tel. 023-5718954
.........................................................

Te huur: gemeub. 
2-kamer appartement 
voor werkende jonge 

vrouw. € 575,- 
per maand incl. GWL. 

Tel. 023-5715772
.........................................................

Groetjes uit Spanje!
Vanaf deze week te 

boeken bij ONAIR-Events: 
een huisbezoek van 

Sinterklaas en zijn Pieten. 
Nu te boeken vanaf € 50 

via 023-6200064 of 
www.onair-events.nl.

.........................................................
Slender You Zandvoort

bedankt iedereen die ertoe 
heeft bijgedragen dat het 

Reumafonds een mooi 
bedrag heeft mogen ont-

vangen na onze marathon-
opening op 4 oktober. 

Speciale dank ook voor de  
volgende sponsors:  
The Body Manager,  

Holland Casino, Tata Atria, 
Beach Club Tien, Oriflame, 

Pronto Hair, Silk Nails, 
 Relax for You, Rosarito,  
Versteege’s IJzerhandel  

(De Lip), ZFM, Lizzy, 
Carla van Dam, Micky 

en alle anderen

Wekelijks de krant lezen 
op internet?

surf naar 
www.zandvoortsecourant.nl
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Volle zaal voor Scott Hamilton

Patrick Laureij in Club Nautique

Sporen uit het verleden

Juliana kerk
door Nel Kerkman

De foto is gemaakt in de 
oude Gereformeerde kerk 
aan de Brederodestraat 
31, die op 19 mei 1918, 2e 
Pinksterdag, in gebruik 
werd genomen. De kerk, 

gebouwd in opdracht van 
de Gereformeerde kerk 
van Haarlem, stond op 
de plaats waar nu de Dr. 
Kuyperstraat samenkomt 
met de Brederodestraat. De 

De archivaris van het Genootschap 
Oud Zandvoort, Martin Kiefer, stuurde 
mij een foto met een bijzonder glas-in-
loodraam. Het heeft geen afbeelding 
maar wel een patroon in Art Deco-stijl 
met heldere kleuren.

kerk werd in 1955 gesloopt. 
Of het raam bewaard is ge-
bleven is onbekend.

Bron: 90 jaar Gereformeerd in 
Zandvoort

Fabienne Deesker

Zandvoortse danst hoofdrol 
in balletvoorstelling de Notenkraker

Jazz op hoog niveau van Scott Hamilton

Culture at the Beach 
werd een verwenavond

Totaal verrast was de Zandvoortse Fabienne Deesker (13) 
toen zij van choreograaf Thom Stuart hoorde dat zij met 
Kerstmis de hoofdrol van Amalia mag dansen in drie van 
de zes voorstellingen in het Lucent Danstheater Den Haag. 
Per voorstelling kunnen een kleine duizend personen van 
dit ballet genieten.

Afgelopen maandag werd door Jazz in Zandvoort een extra 
concert gegeven. Scott Hamilton was zeer kort in Nederland 
en daar moest van geprofiteerd worden. In een bomvol thea-
ter De Krocht excelleerde hij op zijn eigen, unieke wijze. Een-
voudig maar subliem rolden de klanken uit zijn saxofoon.

Voor de vierde keer organiseerde de Lions Club Zandvoort, 
in samenwerking met de Stadsschouwburg en Philharmonie 
uit Haarlem, Culture at the Beach. Het cultureel en culinair 
evenement op het Zandvoortse strand is opnieuw een gran-
dioos succes geworden. 

Traditiegetrouw viert het 
Haagse dansgezelschap De 
Dutch Don't Dance Division 
(DeDDDD) Kerstmis met 
De Notenkraker in het 
Haagse Lucent Danstheater. 
Professionals, dansvakstuden-
ten en amateurs (kinderen en 
volwassenen) dansen het ver-
haal over de jonge Amalia en 
haar cadet die allerlei span-
nende avonturen beleven. 

De oud-leerlinge van Conny 

door Lienke Brugman

Omdat Hamilton maar en-
kele dagen in Nederland ver-
bleef, was maandagavond 
de enige optie om dit con-
cert te doen plaats vinden. 
Voorzitter Hans Reijmers 
was verheugd dat hij deze 
unieke saxofonist had weten 
te contracteren. Uiteraard 
was hij ook zeer content met 
de toegestroomde jazzlief-
hebbers. De zaal zat bomvol! 
 
Jasper Stoffer verving de 
verhinderde pianist Rob 

door Joop van Nes jr.

De editie van 2013 werd we-
gens het succes van voor-
gaande jaren uitgebreid van 
3 naar 5 strandpaviljoens. 
Het concept is vrij simpel: 
een culinaire avond met een 
viergangen menu en tus-
sen de diverse gangen door 
treedt een keur aan artiesten 
op. De gasten betalen een 
bepaalde prijs voor een vol-
ledige verzorgde avond op 
culinair en cultureel gebied. 
Maar dan komt de invulling. 
Iedere chef-kok is vrij om zijn 
eigen menu samen te stel-
len en de organisatie gaat 

Lodewijk, die haar al vanaf 
haar derde jaar het edele bal-
let leerde, volgt momenteel 
de dansvakopleiding aan het 
Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. Uiteraard laat zij 
deze unieke kans niet lopen. 
Fabienne gaat de komende 
maanden hard aan de slag 
bij de repetities in Den Haag. 
Misschien leuk voor inwo-
ners van Zandvoort om in de 
kerstvakantie een tripje naar 
Den Haag te maken en deze 

van Bavel. Een goede keus 
voor de uitstekende pianist 
van het Metropole Orkest. 
Vertrouwd als altijd be-
speelde Eric Timmermans 
de contrabas en zat Frits 
Landesbergen achter de 
drums. En ja: Scott Hamilton, 
de meester van de saxofoon. 
Goede wijn behoeft geen 
krans. Met onnavolgbaar 
spel verbaasde hij weer het 
enthousiaste publiek. Met 
souplesse en gemak be-
speelde hij op zijn unieke 
manier, met de ogen dicht, 
dit prachtige instrument. 

de hort op om voor de beste 
artiesten te zorgen. En dat al-
les om geld bijeen te krijgen 
voor de stichting Lions hel-
pen kinderen, het goede doe-
lenfonds van de Lions Club. 
Met dat geld worden diverse 
projecten voor kinderen en 
jongeren in Nederland en de 
hele wereld gesteund, en dat 
kan heel divers zijn.

Club Nautique, waar uw 
verslaggever een plaats aan 
tafel had gevonden, was 
afgeladen vol met gasten 
die zich uitstekend heb-
ben vermaakt. Na de eerste 
gang, Vitello Tonato, trad 

voorstelling te gaan zien. Het 
is in ieder geval een mooie af-
wisseling van het traditionele 
Kerstmis vieren. Meer infor-
matie over de voorstellingen 
vindt u op www.ddddd.nu.

Met ‘Just in Time’, ‘I close 
my eyes’ en ‘If I had You’ 
leek het deze meester in de 
muziek zo makkelijk af te 
gaan. Compliment ook voor 
Eric Timmermans die weer-
galoos Scott aanvulde met 
prachtige bassolo's. Vooral 
bij het derde nummer speel-
de hij een prachtige bassolo. 

Na de pauze werd het be-
kende nummer ‘Autumn 
Leaves’ vertolkt. Invaller 
Stoffer bracht bij Hamilton 
een glimlach op zijn ge-
zicht bij het beluisteren van 
de klanken van de vleugel. 
Mooi om te zien dat deze 
bekende saxofonist zelf ook 
geniet van het spel van de 
musici. Met ‘Smile on our 
Face’, was het eind van dit 
concert aangekomen en 
ging iedereen naar huis. Ja, 
met een glimlach op het 
gezicht!
 
Komende zondag, 13 okto-
ber, staat er een optreden 
van zanger Gé Titulaer op de 
agenda. Bezoekers van Scott 
Hamilton mogen, op ver-
toon van dit concertkaartje, 
voor slechts € 10 dit concert 
bijwonen. Meer informatie.
www.jazzinzandvoort.nl.

‘Piepschuim’, een groep mu-
zikanten, op die een keur aan 
liedjes mee had genomen. 
Ze speelden meer dan voor-
treffelijk. Vervolgens werd 
er een kreeftensoep op een 
leuke manier geserveerd, in 
een cocktailglas. Hierna was 
het de beurt aan cabaretier 
Pieter Derks, die het gezel-
schap met zijn waterval van 
woorden wist te vermaken. 
Na het hoofdgerecht was de 
bühne voor Patrick Laureij, de 
winnaar van het Knock Out 
Comedy-festival 2007. Sinds 
2010 is hij vast lid van de 
Comedytrain; dan heb je wel 
wat in je mars. En dat bleek 
ook wel deze avond. Hij leek 
zijn grappen zomaar uit de 
mouw te schudden, maar 
daar gaat toch wel het no-
dige werk aan vooraf. Club 
Nautique had als extra toe-
tje nog een loterij verzorgd 
met mooie prijzen. Een schit-
terende avond op diverse ge-
bieden.

Het exacte bedrag wordt 
later bekend gemaakt, 
maar Lions Club Zandvoort 
verwacht van deze editie 
Culture at the Beach een 
bedrag van rond de € 8.000 
binnen te kunnen halen. 
Graag tot volgend jaar want 
hier kan men echt naar uit-
zien.



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Relax for You - 06-29621866
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Wist u dat wij 
onze nieuwe 

kerstetage al hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand oktober voor Pashouders

500 gram runder gehakt + 
4 braadworstjes samen € 5,95

VACHERIN DE MONT d’OR
Nu hele kaas 500 gram

voor maar € 9,95

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Revitalash Wimper Serum

voor het verkrijgen van zichtbaar
lange, volle, sterke en gezonde wimpers!

ZandvoortPas Oktober Special: 
Bij een massage behandeling 55 min. € 49, krijgt u € 7,50 korting p.p. 
Niet i.c.m 8ste gratis behandeling of aanbiedingen

behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 m 06 140 29 888



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort 

winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.
Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer 
diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van 
winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Ontspannende 
rug massage, normaal € 25,- 

nu voor €14,50 

Massage - lichaamspakking - magnetiseren 
kaartleggen - paraffine behandelingen

Willem-Kloosstraat 8
2041BK Zandvoort
Behandeling op afspraak 
tel. nr.06-29621866



Geniet, maar drink met mate.

zandvoort Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
haarlem Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 14 oktober 2013, zolang de voorraad strekt. 

WWW.dIrCKIII.nl

Sterke drankSterke drankSterke drank Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei Fris en FruitigFris en FruitigFris en FruitigSterke drankSterke drankSterke drank Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei Fris en FruitigFris en FruitigFris en Fruitig
Krings sappen 
alle smaken
33 cl

Boosted 
energydrinK 
Blik 25 cl

gulpener 
HerfstBocK
6 x 30 cl

palm 
speciaalBier 
Blik 33 cl

oBlomov 
vodKa
70 cl

HoogHoudt 
graanjenever 
Hele liter

cassis 
1,5 liter

mineraal
water  
ook bruisend 
1,5 liter

Kunststof 
BeKer  

In herfst- 
dessins

faHnenBräu 
Bier  
Blik 50 cl

dimple Blended 
scotcH wHisKy  
70 cl

fine vieille  
la tour  
Hele liter

wijnwijnwijnfestivalfestivalfestival 2013! 2013! 2013! 
100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!

Halen maar! op=op!! de laagste prijZen!!en nog veel meer....!!

elders 0,59

 39
elders 0,59

 25
elders 0,89

 49
elders 13,99

 10.49

elders 0,71

 59
dessins

elders 1,39

 69
elders 0,69

 45
elders 33,99

 19.99

5.-52 voor
ZoeK uit!

2 voor
ZoeK uit!7.50 10.-10.3 voor

ZoeK uit!

3 flessen

1.-
elders 1,47

6 flessen

3.49
elders 4,99

vergelIjKbare 
prIjs 10,49

7.99

vergelIjKbare 
prIjs 10,59

8.49

DE BESTE SLIJTERIJ VAN NEDERLAND!DE BESTE SLIJTERIJ VAN NEDERLAND!DE BESTE SLIJTERIJ VAN NEDERLAND!
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Zandvoorter is te zwaar, eenzaam 
en heeft moeite om rond te komen

Ook Samen start met tweede 'huiskamer'

‘Café Doodgewoon’ 

In het najaar van 2012 heeft de GGD een onderzoek uitge-
voerd onder inwoners (19 jaar en ouder) van Kennemerland 
waar Zandvoort ook onder valt. De instantie verzamelde 
informatie via een vragenlijst over gezondheid, welzijn, 
leefgewoonten en woonomgeving. Met deze informatie is 
de gezondheid van de burgers in kaart gebracht.

Alleen is maar alleen. En wat is er voor senioren dan mooi-
er dan om zo af en toe zelf je eigen gezelschap te kunnen 
uitzoeken. Om gezellig wat te kletsen, koffie te drinken, 
spelletjes te doen en zelfs samen te eten. Dat kan al ge-
ruime tijd bij het huiskamerproject OOK Samen in het ge-
bouw van het Steunpunt aan de Flemingstraat, maar deze 
maand komt er een nieuwe locatie bij. In het centrum van 
Zandvoort: OOK samen in de recreatiezaal van het Huis in 
de Kostverloren (HIK) aan de Burgemeester Nawijnlaan.

Op maandag 14 oktober organiseert het netwerk pallia-
tieve zorg Midden- en Zuid-Kennemerland een ‘Café Dood-
gewoon’. Met dit initiatief wil het netwerk bevorderen dat 
alles wat met ongeneeslijk ziek zijn en de dood te maken 
heeft, gewoon wordt besproken. 

Uit de enquête blijkt dat 5 
van de 10 ondervraagden te 
zwaar zijn, 4 van de 10 een-
zaam zijn en dat 3 van de 10 
moeite hebben om financi-
eel rond te komen. Bijna 600 
inwoners van Zandvoort de-
den aan dit onderzoek mee. 
Vergeleken met de landelijke 
cijfers scoort Zandvoort ge-
middeld slechter, behalve 
als het om ouderen gaat. 
Die groep doet het een stuk 
beter dan het landelijk ge-
middelde.

Kwaliteit van leven 
De onderzoeksgegevens be-
vatten actuele informatie 
over gezondheid en ziekte, 

Met andere senioren samen 
de dag doorbrengen kan al 
elke eerste en derde zondag 
en elke donderdag onder de 
hoede van Steunpunt OOK 
Zandvoort in het gebouw aan 
de Flemingstraat. Van 10.30 
tot 16 uur worden daar allerlei 
activiteiten  gedaan, die vaak 

Tijdens deze avond, die 
wordt gehouden in Plus-
punt, staat het thema ‘Eigen 
kracht en regie’ centraal. Hoe 
kunnen u en uw naasten de 
regie houden in de laatste 
levensfase, als u intensie-
ve zorg nodig heeft? Cora 

gezond en ongezond ge-
drag, sociaal functione-
ren en woonomgeving per 
gemeente. In Zandvoort 
vindt 23% van de inwoners 
zijn gezondheid matig tot 
slecht, 35% ervaart in lichte 
mate psychische klachten en 
5% in ernstige mate. Verder 
heeft 15% één of meer beper-
kingen in bewegen, horen 
of zien. In vergelijking met 
ouderen in Nederland (39%) 
ervaren minder ouderen in 
Zandvoort (31%) hun gezond-
heid als matig tot slecht, dat 
is dan weer positief. 

Leefstijl 
In Zandvoort heeft 37% ma-

ook zelf door de huiskamer-
bezoekers zijn bedacht. Een 
gespecialiseerde beroeps-
kracht en een vrijwilliger zijn 
aanwezig om hulp te bieden 
en indien nodig als gangma-
ker te dienen. 

Dit gezellige huiskamerpro-

Postema komt hierover ver-
tellen vanuit haar ervaring 
als zorgverlenende partner. 
Zij schreef het boek ‘Zorg 
jij of zorg ik?’ en houdt een 
blog bij. Ook is zij oprichter 
van de Stichting Partnerzorg 
(www.partnerzorg.nl)

tig overgewicht, 11% heeft 
ernstig overgewicht en 33% 
beweegt onvoldoende. 27% 
van de Zandvoorters rookt 
(landelijk 23%), 14% drinkt 
overmatig alcohol (lande-
lijk 8%) en 13% is zelfs een 
zware drinker. Verder zijn 
er minder oudere inwoners 
van Zandvoort (22%) die 
onvoldoende bewegen dan 
landelijk (31%). In Zandvoort 
heeft 30% moeite om rond 
te komen van het huishoud-
inkomen (landelijk 23%). 
De onderzoeksgegevens be-
vatten actuele informatie 
over gezondheid en ziekte, 
gezond en ongezond gedrag, 
sociaal functioneren en mi-
lieu. Met deze informatie 
ontstaat een integraal beeld 
van de gezondheidstoestand 
in de regio Kennemerland. 
De resultaten van het on-
derzoek helpen de gemeente 
om het gezondheidsbeleid 
te bepalen. 

ject wordt nu dus uitgebreid 
met de HIK-locatie, waar elke 
vierde zondag van de maand 
de deur open staat. Wie nu 
nieuwsgierig is geworden is 
van harte welkom op de ken-
nismakingsochtend op zon-
dag 27 oktober van 10.30 tot 
12.30 uur, die de senioren gra-
tis kunnen bezoeken. Dan zal 
uitleg worden gegeven, hoe 
dit seniorenproject in elkaar 
steekt. 

Voor deelname op de zondag 
bedraagt de bijdrage € 8 per 
keer, voor deelname elke don-
derdag zijn de kosten € 32,50 
per maand. De maaltijden zijn 
hierbij inbegrepen. www.ook-
zandvoort.nl of tel. 5740355.

Vanaf 19.15 uur kunt u bin-
nenlopen voor koffie of 
thee en om 19.30 uur start 
het programma. Daarna 
is er tijd voor vragen en 
het uitwisselen van erva-
ringen. De avond eindigt 
om 21.00 uur. De toegang 
is gratis. Bij voorkeur even 
aanmelden via www.net-
werkpalliatievezorg.nl/
middenenzuidkennemer-
land onder ‘Patiënten en 
naasten’- aanmelden Café 
Doodgewoon. 

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud 
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten 
en plaatsing van brieven te weigeren.

Bestrating in ons fijne dorp

Elke automobilist weet het en zal, omdat voertuigeigenaren nu eenmaal niet georganiseerd zijn, als 
onmachtig individu tot in lengte der dagen ongehinderd door onze (r)overheid van hun laatste cent 
kunnen worden beroofd. Weggebruikers, fietsers buiten beschouwing gelaten, zijn goed voor zo'n 20 
miljard opbrengst per jaar voor onze overheid die er een satanisch genoegen in schept om diezelfde 
weggebruiker, die voor al dat geld zorgt, ook nog eens als dank daarvoor flink te pesten.

Een vorm van pesten is de snelheidscontrole daar waar ze volstrekt nutteloos is en slechts illustreert 
dat het die overheid niet om de verkeersveiligheid, maar om de pecunia te doen is. Een andere vorm 
van pesten is het, bij het gevaarlijke af, de straten zo smal maken dat men er eigenlijk niet meer 
normaal doorheen kan rijden, laat staan kan parkeren. Ook onze gemeente is wat dat aangaat geen 
uitzondering. Werkelijk geen kans wordt onbenut gelaten ook de Zandvoorters flink te pesten, ik kan 
het niet anders zien. Nadat er rioleringswerkzaamheden, of werkzaamheden anderszins plaats hebben 
gevonden, worden de straten direct flink versmald en vervolgens met frisse bakstenen volgegooid. Ik 
zeg 'volgegooid' daar hier van keurige, deugdelijke herbestrating geen sprake is. Na een paar weken 
zitten alle kuilen en verzakkingen er weer gewoon in.

Wat ik me steeds afvraag is het volgende: heeft onze wethouder van verkeer de juiste adviseurs? 
Wil de gemeente Zandvoort eigenlijk voor een dubbeltje op de eerste rang en mag het niets kosten? 
Of, als laatste, wordt de herbestrating gedaan door malafide wegenbouwers? Ga eens in nieuw noord 
kijken, daar wordt hard gewerkt aan ultra smalle gevaarlijke chicanes, vast niet met het oogmerk 
de doorstroming te bevorderen! Met weemoed denk ik terug aan de dagen dat ons dorp nog geen last 
had van 'infra vasculaire' problemen.

Frank A. Paardekooper

Americana Roots Country And Blues Concert

Op 1 november wordt het Americana Roots Country And 
Blues Concert georganiseerd in theater De Krocht. Ameri-
cana is een verzamelnaam voor een muziekstijl waar een 
grote verscheidenheid aan artiesten bij in valt te delen.

Over het algemeen wordt 
hier muziek mee getypeerd 
die is afgeleid van authentie-

ke country, folk en blues maar 
dan in een modern jasje ge-
stoken. Er zullen tijdens dit 

concert 3 bands optreden: 
Denise Marie and Marcel 
Koster (VS), House on a Hill 
feat. René Raue (Duitsland) en 
de Nederlandse band Prairie 
Parlor waar Zandvoorter 
Michael Knubbe in speelt. 

Het concert in theater De 
Krocht begint om 20.00 uur, 
vanaf 19.00 uur gaan de deu-
ren open. Entreekaarten kos-
ten € 10 per stuk en zijn te 
koop via: theater De Krocht, 
Bruna Balkenende (Grote 
Krocht), hotel Hoogland 
(Westerparkstraat 5) en via 
de website van het organi-
serende ONAIR-Events: www.
onair-events.nl.

De band Prairie Parlor



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Hogeweg 46 a.t/m d., legaliseren van de hoogteligging 
appartementengebouw, verzonden 30 september 2013, 2013-
VV-081.
- Strandafgang Paulus Loot 8, gedeeltelijk veranderen strand-
paviljoen, verzonden 02 oktober 2013, 2013-VV-103.

Geweigerde omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Amperestraat 8, realisatie van een kantoor op een bedrijfs-
pand, verzonden 03 oktober 2013, 2013-VV-097.

Overige verzonden vergunningsaanvragen

Zandvoort:
- Lijsterstraat 4 F1 t/m 4 F26, splitsen van woonruimte, verzon-
den 30 september 2013, 2013-Sp-002.
- Jan Koperstraat 8 t/m 40, splitsen van woonruimte, verzon-
den 30 september 2013, 2013-Sp-004.  

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

formatie op de website van de gemeente; klik hiervoor op 
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website 
rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> 
Luisteren en verslag”).

Toekennen exclusief recht
Het college van B en W heeft in zijn vergadering van 1 oktober 
2013 een exclusief recht toegekend aan de gemeente Am-
sterdam, Afval Energie Bedrijf, voor het aanbieden en (laten) 
verwerken van huishoudelijk restafval, alsmede aan de ven-
nootschap die als materiële opvolger van de gemeente Am-
sterdam kan worden beschouwd, te weten AEB Exploitatie BV.

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening vastgesteld
Het college van B en W heeft in zijn vergadering van 17 sep-
tember 2013 het “Uitvoeringsbesluit en nadere regels 2013 
behorende bij de afvalstoffenverordening 2011” vastgesteld. 
Dit besluit geeft nadere invulling aan een aantal bepalingen 
uit de afvalstoffenverordening, zoals de dagen, tijden, plaatsen 
en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen. 
Het uitvoeringsbesluit ligt ter inzage bij de balie van het 
gemeentehuis en is te vinden op de gemeentelijke website.

Papier inzameldagen huis aan huis
Op 15 oktober wordt de papiercontainer geleegd in de 
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 17 oktober 
in de dinsdag huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Dr. De Visserstraat 7, kappen twee bomen achtertuin, inge-
komen 02 oktober 2013, 2013-VV-130.
- Zeestraat 34, vervangen bestaande kozijnen, ingekomen 02 
oktober 2013, 2013-VV 131.
- Brederodestraat 1/Lijsterstraat 2, twee bomen meer dan 20% 
terugsnoeien, ingekomen 03 oktober 2013, 2013-VV-132.

Bentveld:
- Zandvoortselaan 206, kappen boom in voortuin, ingekomen 
25 september 2013, 2013-VV-127.
- Duinrooslaan 9, kappen 16 bomen rondom woning, ingeko-
men 01 oktober 2013, 2013-VV-129.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen ken-
baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 

Gemeentelijke publicatie week 41 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 40 en 
de verdere in week 40 door het college genomen besluiten 
zijn in week 41 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

 
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 15 en woensdag 16 
oktober 2013. Zij houdt op beide avonden een Informatie-
bijeenkomst. U kunt inspreken over de onderwerpen op de 
agenda’s; aanmelden vooraf hoeft niet.

Gemeenteraad - Informatie dinsdag 15 oktober 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

COLLEGEZAKEN 
Vragen aan / mededelingen uit het college

RAADSZAKEN 
Verzoek herziening bestemmingsplan “Strand en Duin” ten be-
hoeve van een perceel grond aan de Jhr Quarles van Uffordlaan
Delegatie van bevoegdheden van raad naar college
Nota openbare ruimte - deel A
Onttrekking openbaarheid Sophiaweg
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen nieuwbouw Sop-
hiaweg
Nota Participatiebeleid 2013 en Inspraak- en participatiever-
ordening 2013
Beheersverordening algemene begraafplaats en dierenbe-
graafplaats Zandvoort
Begroting 2014 Paswerk

Schorsing

Gemeenteraad - Informatie heropening op woensdag 16 
oktober 20.00 uur 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

RAADSZAKEN
Programbegroting 2014 inclusief meerjarenraming 2015 – 2017
Belasting- en rechtenverordeningen 2014

U mag op deze bijeenkomst ook niet-geagendeerde onder-
werpen aan de orde stellen. Hiervoor geldt dat zij minimaal 24 
uur voor aanvang van de Informatiebijeenkomst bij de griffie 
(griffie@zandvoort.nl) moeten worden aangemeld. Er worden 
in principe maximaal drie insprekers met niet-geagendeerde 
onderwerpen in één bijeenkomst toegelaten.

Debat en besluitvorming over de geagendeerde raadsvoorstel-
len vindt plaats op 29 oktober en 5 november 2013. 

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De en-
tree is aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 
uur open. De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant 
nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda’s en alle in-
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Use your talent!

Kevin en Kenny, de twee K’s, zijn verantwoorde-

lijk voor de audiovisuele installaties bij Pluspunt. 

U weet wel, onder andere die gezellige muziek 

tijdens het koffiedrinken en de beamer die zorgt 

voor de plaatjes op het doek. Maar ze doen nog 

zoveel meer…

We kennen ze als Zwarte Piet (hm, nou ja, kennen?), 
in de zomer werken ze samen bij de Rekreade, beiden 
zijn lid van de scoutinggroepen in Zandvoort. Kenny 
Bol (22) als welpenleiding bij de St. Willibrordusgroep 
waar hij elke zaterdag met 7 tot 11-jarige jongens stoe-
re spellen speelt en soms ook een kampvuur maakt. 
Kevin Marcus (21) werkt meer achter de schermen bij 
The Buffalo’s, waar hij onder andere acties verzint om 
het image van scouting op te vijzelen. “Het is al jaren 
geen suffe, stoffige club meer”, legt hij uit, “maar een 
gezellige groep waar we kinderen op speelse wijze 
allerlei praktische en sociale vaardigheden aanleren. 
Hoe zo’n kind verandert, zelfverzekerder wordt en 
veel meer respect krijgt voor de natuur, dat is zo ge-
weldig om te zien!” En die uniformen dan? “Ieder kind 
is bij ons gelijk, we maken geen onderscheid tussen ie-
mand die dure merkkleding draagt of niet. Dat is het 
doel van de uniformen”, legt hij uit.

Dat de twee K’s goede vrienden zijn, is duidelijk te zien. 
De een vult de ander aan en samen liggen ze soms in 
een deuk! Hoe is die vriendschap ontstaan? “Door de 
Rekreade”, vertelt Kenny, “al sinds 48 jaar wordt in 
de zomervakantie de Rekreade gehouden waarbij alle 
kinderen in en om Zandvoort, dus ook badgasten, mo-
gen meedoen. Leeftijdscategorie: tussen de 4 en circa 
10 jaar."

Kenny, die Pedagogiek studeert, zit tegenwoordig in 
het bestuur en Kevin, die als Pedagogisch medewer-
ker wil afstuderen, is teamleider. “De organisatie van 
de Rekreade ligt in handen van 10 mensen. Wij vormen 
een hechte groep, want je hebt een grote verantwoor-
delijkheid en maakt in die twee weken zoveel lief en 
leed mee!”, weet hij. Jongeren die naar het voortgezet 
onderwijs gaan: jullie kunnen helpen met het onder-
steunen van het team. Een leuke en leerzame ervaring! 

Een ‘Siamese tweeling’ 
in vrijwilligerswerk

Het echtpaar Francis en Roy Dijs

Gemeentelijke gebouwen gaan in de verkoop

Zandvoort heeft zijn eigen Wall of Love 

Zandvoorts Museum en De Krocht in de verkoop?

Afgelopen maandag is op de boulevard een Wall of Love ge-
installeerd. Na veel ideeën opgedaan te hebben in wereld-
steden als Parijs, Rome en Praag, heeft een groep initiatief-
nemers er voor gezorgd dat Zandvoort nu ook zijn eigen Wall 
of Love heeft.

Uit het voorstel voor de nieuwe programbegroting blijkt 
dat het Zandvoorts Museum en theater De Krocht op de 
nominatie staan om verkocht te gaan worden. Zover is het 
nog niet, maar de behandeling in de raad zal uitkomst hier-
over moeten bieden. Wil Zandvoort af van beide panden of 
gaat dat net een stapje te ver?

Aan een Wall of Love haken 
jonge mensen een slotje, 
vaak met inscriptie, om hun 

Beide panden kosten jaarlijks 
een groot bedrag aan onder-
houd en zouden zwaar op 
de begroting van Kunst en 
Cultuur drukken. Met het 
oog op de financiële actua-
liteit en de vooruitzichten, 
stelt het college voor om te 
besluiten het Zandvoorts 
Museum te sluiten. Er is 
reeds vele jaren discussie 
gevoerd over de balans tus-
sen lasten en baten van het 
museum. Enkele voorstellen 
om het museum een nieuwe 
strategische koers te laten 
inslaan hebben het niet ge-
haald in de raad. De inventa-
risatie bij maatschappelijke 

liefde voor elkaar te tonen. 
Ook zijn andere dingen denk-
baar waarom er een slotje op 

partijen om het museum te 
gaan exploiteren zonder vol-
ledig afhankelijk te zijn van 
een subsidierelatie met de 
gemeente heeft evenmin 
geleid tot een levensvatbaar 
plan. Niettegenstaande dat 
er sprake is van een groot 
draagvlak bij maatschap-
pelijke partijen om het mu-
seum niet te sluiten als be-
waarplaats voor het cultureel 
erfgoed of een mooie ‘slecht-
weer’ voorziening in het cen-
trum voor dagjesmensen en 
toeristen, wordt toch voorge-
steld te besluiten tot sluiting 
van het museum en verkoop 
van de accommodatie.

wordt gehangen, zoals een 
bruiloft of een verloving. 
Het idee is min of meer ont-
staan nadat een brug, die 
verbouwd werd en waar 
een hekwerk langs werd ge-
maakt, vol kwam te hangen 
met dermate veel slotjes dat 
de ‘wall’ het onder het extra 
gewicht bijna begaf. In de 
hele wereld verschijnen nu 
deze ‘liefdesmuren’ en nu 
dus ook een in Zandvoort. 

Initiatiefnemers zijn Roy en 
Francis Dijs. Maandag waren 
zij op de Rotonde aan het 
Badhuisplein aanwezig om 
de Zandvoortse Wall of Love 
te installeren. Aangezien de 
gemeente financieel wel 
wilde maar niets kon bijdra-

Mogelijk  
nieuwe ambities
Het college schrijft verder: “Na 
besluitvorming zal een plan 
worden vastgesteld op welke 
wijze de sluiting en verkoop 
accommodatie zorgvuldig kan 
worden uitgevoerd. In brede 
zin is de verwachting dat 
het jaar 2014 voor de sector 
kunst en cultuur opnieuw in 
het teken zal staan van finan-
ciële taakstellingen. In voor-
gaande jaren is er op het vlak 
van kunst en cultuur vooral 
bezuinigd: het cultuurfonds 
is gekrompen van € 80.000 
in 2010 naar € 10.000 in 2013; 
de subsidie kunstbiënnale is 
afgebouwd en de budgetten 
voor het Zandvoorts Museum 
werden verlaagd. In 2013 werd 
besloten geen nieuw beleid 
voor kunst en cultuur aan de 
gemeenteraad voor te leggen. 
Zandvoort blijft niettemin 
kunst en cultuur, waaronder 
belangrijke voorzieningen als 
een eigen muziekschool, pro-
ject kunst op school, jeugd-
cultuur fonds en de toneel-
vereniging, een warm hart 
toedragen. Het beleid in 2014 
zal daarom gericht zijn op het 
zoveel mogelijk behouden van 
de bestaande voorzieningen. 
Een nieuw college zal in 2014 
mogelijk nieuwe ambities 
vaststellen.”

gen, is dit project geheel tot 
stand gekomen door vrijwil-
lige donaties van betrokken 
Zandvoorters. In totaal werd 
€ 165 opgehaald, hetgeen 
genoeg was voor een gegal-
vaniseerd hek waarin de slot-
jes, met of zonder inscriptie, 
geplaatst kunnen worden 
en een hoogwaardig RVS 
bordje met de namen van 
de sponsoren. “Ik wil een op-
roep doen aan alle mensen 
die iets te vieren hebben om 
een slotje met inscriptie op 
de Wall of Love te plaatsen. 
Maak er een foto van en deel 
die met vrienden. En ga ver-
volgens gezellig genieten in 
ons mooie dorp”, zegt Dijs. 
Het hek is bevestigd in het 
midden van de reling.

Huisvesting Wim 
Gertenbach College
Ook aan de huisvesting van 
middelbaar onderwijs wordt 
aandacht geschonken in de 
Programbegroting. Samen 
met het schoolbestuur van 
het Wim Gertenbach College 
zal onderzocht moeten wor-
den hoe de huisvesting 
van de enige school voor 
middelbaar onderwijs in 
Zandvoort vanaf 2014 en later 
vorm kan worden gegeven. 
Aandachtspunten hierbij zijn 
in ieder geval: is er voldoende 
potentieel aan leerlingen om 
de voorziening voortgezet 
onderwijs in stand te houden, 
wat is de houdbaarheidsda-
tum en welke capaciteit is 
nodig? Afhankelijk van deze 
punten kan een keuze wor-
den gemaakt uit: nieuwbouw, 
renovatie, huur en huurkoop.

Agenda
De behandeling van de 
Programbegroting staat voor 
volgende week woensdag 16 
oktober op de agenda van de 
gemeenteraad-Informatie. 
De behandeling in de verga-
dering van gemeenteraad-
Debat en gemeenteraad-
Besluitvorming staat voor 
5 november gepland, met 
een eventuele uitloop naar 
woensdag 6 november.
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Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

We gaan door!!      

500
“De Seniorenvereniging Zandvoort”

Bel 5718205 en word lid 
Els Kuijper ledenadministratie

www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

Laat u deze avond meevoeren in de wereld van 

cabaret, illusie, verwondering, theater en mentalisme, 

waarbij ook veel te lachen valt.

Kom vooral op tijd, want Rob & Emiel ontvangen 

u zelf om 19.00 uur!

Ook onze koks willen u graag betoveren met een 

heerlijk 4-gangendiner (keuze uit vis en vlees)

€ 75,-

zie ommezijde >

Magic Cabaret Theater Diner
met Rob & Emiel (bekend van TV) 

maandag 28 oktober 2013, aanvang: 19:00 uur

THA1323 Illusionisten kaart A5.indd   2 9/27/13   3:22 PM

Strandpaviljoen Thalassa
Boulevard Barnaart,
strandafgang 18
2041 KB  Zandvoort aan Zee
info@thalassa18.nl

Reserveren:
info@thalassa18.nl
of bel 023-571 5660

Strandpaviljoen 18                                   www.thalassa18.nl

Laat u deze avond meevoeren in de wereld van 

cabaret, illusie, verwondering, theater en mentalisme, 

waarbij ook veel te lachen valt.

Kom vooral op tijd, want Rob & Emiel ontvangen 

u zelf om 19.00 uur!

Ook onze koks willen u graag betoveren met een 

heerlijk 4-gangendiner (keuze uit vis en vlees)

€ 75,-

zie ommezijde >

Magic Cabaret Theater Diner
met Rob & Emiel (bekend van TV) 

maandag 28 oktober 2013, aanvang: 19:00 uur

THA1323 Illusionisten kaart A5.indd   2 9/27/13   3:22 PM

Herfst-Aanbieding

Kaviani Chiropractie en 
Gezondheidscentrum, Heemstede

Heeft u rugklachten?
Hoofdpijn? 
Pijn bij bewegen?

Kom geheel vrijblijvend kennis maken met 
onze werkwijze en onze therapeuten. 
Maak nu nog optimaal gebruik van uw 

verzekeringsvergoeding voor 2013.

Bel voor een afspraak: 023-528 8375
of stuur een e-mail naar: zorg.nl@gmail.com

Voor meer informatie kijk naar: 

www.key2healing.nl

WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om 

de auto winterklaar te maken. 
Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Winterbanden
• De- en monteren
• Set banden wisselen
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Heeft u al winterbanden? Maak dan nu een  
afspraak om uw banden te wisselen.

 023-5730962
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Iets wordt 
pas onmogelijk 

als je zelf 
alle mogelijkheden 
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Tegeltje

Uitgesproken!
“Ik ben wie ik ben”, zegt Wesley als ik vraag wat hij is. 
Wesley ziet en voelt al van jongs af mensen en energie-
en aan. Hij wist vanaf zijn 4e al dat hij anders was dan 
andere kinderen. Toen hij opgroeide werd deze gevoe-
ligheid alleen maar sterker. Hij begon steeds meer ener-
gieën waar te nemen, maar wilde als puber natuurlijk 
niet anders zijn dan anderen.

door Ramona Jonkhout

Hij heeft een aantal studies geprobeerd te volgen, net 
zoals iedereen, maar nooit afgemaakt uiteindelijk. Dat 
was niet wie hij ‘echt’ was. Vanaf 2001 is hij begonnen met 
mensen te faciliteren in ‘ademen’, en organiseert diverse 
workshops op het gebied van bewustwording. Maar zijn 
grote passie is uiteindelijk integratie van wie hij ‘echt’ is. 
De confrontatie aangaan met zichzelf, zijn ware zelf. Zo 
kan hij andere mensen begeleiden in deze ‘zoektochten’.

Niemand kan zonder ademen. Wij staan er eigenlijk niet 
bij stil, maar ademen staat voor levensenergie. In het ade-
men kunnen we meer voelen en dichter bij onze ‘echte’ ik 
komen. Zoals het in diverse meditatie- en yogatechnieken 
ook heel belangrijk is. Wesley noemt dit de ziel. Er zijn vele 
namen voor gegeven, zoals intuïtie of onderbewustzijn. 
Samen met Tineke Lehman van ‘10voorjezelf’ geeft hij een 
workshop ‘Ademen met je Ziel’, hier in Zandvoort. Drie uur 
lang faciliteert hij samen met Tineke, een reis naar de Ziel. 
Een paar uur ademen met het mooiste bezit wat je hebt 

op aarde, jijzelf! Tineke en Wesley begeleiden dit, via hun 
eigen overgave aan de ziel. “Wij zijn zo geconditioneerd 
om alles ‘repeaten’ in plaats van te zijn wie we echt zijn”, 
glimlacht hij. Met bewust ademen kom je gewoon dichter 
bij je ware ik.

Ook is hij actief met projecten op het gebied van 
‘Cultuurbeheersing’, in de nieuwe energie, zoals hij dit 
noemt. Nieuwe energie staat voor een nieuwe manier 
van werken, creëren, educatie, nieuwe visie en een nieu-
we blauwdruk voor de beschaving. Daarnaast geeft hij 
lezingen over verschillende onderwerpen en heeft hij 
verschillende scholen onderwezen op het gebied in de 
nieuwe energie. Voor meer informatie kunt u zijn website 
bezoeken: www.bluecrystalrose.nl.

Hij sluit het interview af met een boodschap die hij aan 
iedereen wil mee geven: “Alles zit in jezelf. Zoek het niet 
buiten jezelf en accepteer wie je werkelijk bent”. Mooi! 

Wesley de Herdt, 
Meester in ademen

Kijk nou eens!

te
ks
t 
& 

fo
to

: 
M

an
dy

 S
ch

oo
rl

Dat was weer een mooi fenomeen 
boven de boulevard van onze kustlijn…

Interview

Wesley de Herdt

(Joost Zwagerman)

Dier van de Week
Djeno is een mooie imposante Akita Inu. Hij is af-
gestaan omdat hij vaak onenigheid had met zijn zusje 
in huis en er hierdoor een gespannen sfeer onstond. 
Djeno kan niet overweg met katten; met oudere kin-
deren kan hij het prima vinden en ook tegen vreemden 
is hij vriendelijk. Deze zelfverzekerde jongen heeft een 
positieve, consequente en duidelijke baas nodig. In het 
asiel en op straat kan hij het prima vinden met teven, 
maar reuen kan hij maar slecht waarderen. Het is voor 
Djeno belangrijk dat zijn nieuwe baas met hem een 
cursus gaat volgen, niet alleen omdat hij dan lekker 
met de baas bezig is en zo een goede band op kan bou-
wen maar ook om tussen de honden te zijn.

Wie geeft deze mooie man een nieuwe start? 
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend 
van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 
5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Dier van de Week



Formido wil graag wederom alle inwoners van 
Zandvoort a.s. zondag 13 oktober uitnodigen tot het 
bijwonen van de Formido Finale races op het circuit.

Uitnodiging

Toegang tot de duinen en de hoofdtribune 

zijn helemaal gratis. Toegang op de paddock 

(het binnen terrein) is met bij-betaling mogelijk!

� � g � t � � s �  � �  

F� � do F�  e Ra	 s 2013.GRATIS TOEGANG
Deze entreekaart geeft, op vertoon bij de ingang van het Circuit, 

1 persoon toegang tot de duinen.

Formido Final Races
Zondag 13 oktober 2013 - 
Circuit Park Zandvoort

Swift Cup
Huis. Thuis. Formido.

8 7 1 1 1 4 6 0 4 2 3 5 0

GRATIS TOEGANG
Deze entreekaart geeft, op vertoon bij de ingang van het Circuit, 

1 persoon toegang tot de duinen.

Formido Final Races
Zondag 13 oktober 2013 - 
Circuit Park Zandvoort

Swift Cup
Huis. Thuis. Formido.

8 7 1 1 1 4 6 0 4 2 3 5 0

J. van de Ham
Algemeen directeur Formido 
bouwmarkten Nederland

Bij inlevering van 

bijgaande toegangsbonnen

gratis entree voor 

2 personen op het circuit. 
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Raceseizoen Circuit Park Zandvoort
wordt afgesloten met Finalerace

SV Zandvoort weet te winnen van AFC

Monsterscore voor hockeysters

Half fitte Keff doet goede zaken op Assen

Zoals gebruikelijk in oktober naderen de nationale kam-
pioenschappen hun einde. Het komend weekend zullen 
op Circuit Park Zandvoort allerlei raceklassen weer te zien 
zijn, waarbij de Northern European Cup Formula Renault 
2.0 en de Formule Renault 1.6 NEC Junior een belangrijke 
plaats op het programma innemen.

De uitwedstrijd tegen ‘angstgener’ AFC heeft SV Zand-
voort met 1-2 gewonnen. Het is voor de Zandvoortse ploeg 
de tweede winstpartij op rij, na eerder drie keer verloren 
te hebben. Nigel Berg was voor het keurkorps van trai-
ner Pieter Keur de grote man. Hij scoorde twee keer in de 
tweede helft.

De topconfrontatie van koploper ZHC en de nummer 3 van 
de ranglijst Westerpark, is uitgelopen op een monsterover-
winning van de Zandvoortse hockeydames. In Amsterdam 
wist ZHC maar liefst 8 keer het net te vinden. Daar kon de 
thuisclub slechts een doelpunt tegenover zetten. 

Voor Zandvoorter Ard Keff waren het op het TT circuit van 
Assen zware tijden. De drievoudig BMW E30 kampioen 
herstelt van een operatie die hij enkele dagen na zijn DNRT 
optreden eerder op het Zandvoortse circuit moest onder-
gaan. Keff was blij dat hij het leven had en gewoon de vrije 
training en kwalificatie kon volbrengen.

De strijd in de HDI-Gerling 
Dutch GT Championship is 
gestreden. Duncan Huisman 
heeft in het Nationale Pro-
kampioenschap de titel we-
ten binnen te halen. In het 
Europese kampioenschap 
ligt dat weer anders. Ricardo 
van der Ende heeft daar een 
ruime voorsprong, maar Cor 
Euser heeft nog een kans, 
evenals Adam Christodoulou. 
Naast dit drietal rijden ook 
mannen als Bertus Sanders, 
Mauro Marques, Kelvin 
Snoeks, Sandor van Es en Jan 
Joris Verheul mee voor een 

AFC is al jaren een ware 
plaaggeest voor Zandvoort. 
De laatste paar confronta-
ties moesten onze plaats-
genoten zelfs diep buigen 

Natuurlijk waren de Zand-
voortse hockeysters tot het 
uiterste gemotiveerd om van 
Westerpark te winnen. Coach 
Jeroen Hofman moest wel 
enkele kunstgrepen toepas-
sen omdat een aantal basis-
speelsters niet in staat wa-
ren om mee te reizen naar 
Amsterdam. Hij kon echter 
wel beschikken over een 
paar speelsters van meisjes 
A en dat waren niet de eerste 
de besten. Nicky van Marle, 
Michelle Nanaï en Amber 

In de vrije training kwam de 
klassementsleider niet verder 
dan de derde tijd en datzelf-
de wist hij te herhalen in de 
kwalificatiereeks. Na de kwa-
lificatie besloot hij het even 
rustig aan te doen en zijn rust 
te pakken. Tijdens de eerste 

dagprijs.

In de Formido Swift Cup 
gaat de titelstrijd tussen 
Jeffrey Rademaker en David 
Verzijlbergen en in de Dutch 
Renault Clio Cup is het 
Marcel Dekker die de leiding 
heeft voor de snel opruk-
kende Melvin de Groot van 
het Team Bleekemolen. De 
Groot heeft tijdens de Trophy 
of The Dunes een flink deel 
van zijn achterstand in we-
ten te lopen. In het Burando 
Production Open zullen 
Kelvin van der Slik en Cees 

voor de Amsterdammers. 
Nu echter ontstond een 
wedstrijd waarin vooral in 
de eerste helft twee ploe-
gen speelden die gelijkwaar-

Deinum hebben zich terdege 
met de score beziggehouden.

De eerste helft ging redelijk 
gelijk op, maar na 20 minuten 
spelen kon Amber Deinum 
voor de 0-1 voorsprong zor-
gen. Daarna was het de beurt 
aan Isa Knotter om de 0-2 
binnen te tikken. Westerpark 
maakte het even spannend 
door de 1-2 te scoren maar 
vlak voor rust was het Sharon 
Kreuger die voor de 1-3 rust-
stand zorgde.

race had de regerend kampi-
oen uit Zandvoort een aantal 
hachelijke momenten. Bij de 
start kropen Stefan de Groot 
en Bas Nederlof naar elkaar 
toe, waar Keff net tussenin 
zat. Hij moest van het gas af 
om een aanrijding te voorko-

de Haan uitmaken wie de 
titel binnen gaat halen. Ook 
Renate Wilschut en Dennis 
van der Dong hebben, theo-
retisch, nog een kans.

In de NEC Formula Renault 
2.0 heeft de Brit Matt 
Perry de beste papieren. 
Beste Nederlander is Steijn 
Schothorst. Perry heeft te-
genstand van Jack Aitken en 
Dennis Olsen die ook aan-
spraak kunnen maken op de 
titel. In de 1.6-klasse gaat de 
strijd tussen de Est Martin 
Rump en de Nederlander Roy 
Geerts.

Het raceweekend begint al 
op vrijdag 11 oktober vanaf 
09.00 uur. Ook op zaterdag 
en zondag gaan de eerste 
auto’s op dat tijdstip de baan 
op.

dig aan elkaar waren. Na de 
thee echter sloeg Zandvoort 
toe. Berg kon twee keer het 
Amsterdamse net vinden en 
had zelfs een grote kans om 
zijn derde doelpunt van de 
dag te maken. AFC kon daar 
pas in blessuretijd iets tegen-
over zetten. SV Zandvoort 
neemt nu met 6 punten uit 
5 wedstrijden afscheid van 
de laatste regionen in de 2e 
klasse A.
Overige uitslagen 2e klasse A: 
BOL – Beursbengels: 3-2; EVC – 
Monnickendam: 0-0; Marken 
– HBOK: 3-3; ZOB – EDO hfc: 
0-0 en Castricum – NFC ein-
digde in 2-0. Komende zater-
dag komt AMVJ, dat zaterdag 
met 1-3 verloor van DVVA, 
naar Zandvoort. De wedstrijd 
begint om 14.30 uur.

In de eerste minuut na rust 
maakte Nicky van Marle met 
een wonderschone treffer 
de 1-4 waarna de druk op 
Westerpark nog meer werd 
opgevoerd met als resultaat 
dat Zandvoort steeds verder 
uitliep en de teller pas stopte 
bij 1-8. Hofman was dan ook 
een zeer tevreden coach die 
nog opmerkte dat bijna alle 
doelpunten met de back-
hand werden gescoord; een 
zeer opmerkelijk detail. ZHC 
behoudt dus nog steeds de 
ongeslagen status en heeft 
zelfs helemaal geen punten-
verlies geleden.
Komende zondag spelen 
de dames opnieuw een uit-
wedstrijd in Amsterdam, als 
Athena de tegenstander is. 

men. “Bij de ‘Strubben hairpin’ 
had ik nog een angstig mo-
mentje omdat Thijs Douma 
te laat remde en tegen mijn 
achterkant aan reed. Gelukkig 
zag ik het aankomen en kon 
ik mijn auto onder controle 
houden en mijn positie be-
houden”, aldus Keff na afloop. 
Achter de eerder genoemde 
De Groot en Nederlof eindig-
de de Zandvoorter als derde.

In de tweede race werden de 
podiumplekken in dezelfde 
volgorde verdeeld. “Met dit 
resultaat was ik super te-
vreden, uiteindelijk heb ik 
maar 4 punten verloren aan 
Bas die nu nog op 30 punten 
achter mij in het kampioen-
schap staat”, aldus Keff, die 
erg optimistisch is over zijn 
kansen tijdens de laatste race 
op vrijdag 18 oktober op het 
Zandvoortse circuit, omdat 
hij dan wat meer is hersteld 
van de operatieve ingreep.

Ard Keff op het circuit van Assen | Foto: Thomas Bakker

Sv Zandvoort tegen ‘Angstgegner’ AFC - (Archieffoto)

autosport

voetbal

hockey

autosport

DORSmAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld
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Laatste wedstrijd gaat verloren

Mooie overwinning voor handbalsters

Lions buigt voor sterke koplopers

Keepster Kelly Steen weer geselecteerd

De softbaldames van ZSC hebben het seizoen afgesloten in 
mineur. Uit tegen de veel sterkere reserves van nationaal 
kampioen Terrasvogels, werd kansloos met 11-1 verloren. 
ZSC moest maar liefst vier speelsters missen.

De handbalsters van ZSC hebben de uitwedstrijd tegen 
Legmeervogels 2 met 14-16 winnend afgesloten. Lucia v.d. 
Drift was weer eens ouderwets bezig en liet maar liefst 6 
doelpunten aantekenen. 

Het is Lions niet gelukt om in Purmerend te winnen van 
koploper Early Bird. Het werd zelfs in cijfers een zware ne-
derlaag want de teller stond uiteindelijk stil bij 97-74. Toch 
was coach Matty Prenen positief verrast door de teampres-
tatie van zijn pupillen.

Kelly Steen is door de KNVB weer geselecteerd voor het Nederlands Elftal U17, dat bezig 
is zich te kwalificeren voor het EK in die leeftijdsklasse dat eind november in Engeland 
wordt georganiseerd.

Al direct in de eerste in-
ning liep het fout voor ZSC. 
Terrasvogels, dat nog kans 
maakte op het kampioen-
schap, liet met een geweldi-
ge slagploeg zien dat zij nog 
steeds in de race zijn. In die 
inning werd pitcher Wilma 
Valkestijn direct goed ge-
raakt en wel dermate goed 
dat aan het einde van de 
inning een 9-0 voorsprong 
voor Terrasvogels geno-
teerd werd. Hierna herpak-
te Valkestijn zich en liet ze 
nog maar twee punten toe. 
Ondanks het feit dat ZSC 

Het team, dat deze keer on-
der leiding stond van gele-
genheidscoach Ronald Vos, 
stond bij rust nog één punt 
achter. Maar de richtlijnen 
van Vos werden na rust goed 
uitgevoerd, waardoor ZSC in 
de loop van de wedstrijd kon 
terugkomen en zelfs een 
voorsprong kon opbouwen.

“We hebben al vaak tegen dit 
team van Legmeervogels ge-

De oefenmeester wist van te-
voren dat het een zware wed-
strijd zou gaan worden. “Early 
Bird is een fysiek sterke ploeg 
met veel lengte en ervaring 
op hoog niveau. We kregen 
direct een zone press die op 
het kleine veld goed liep. Na 
een paar keer balverlies liep 
Early Bird uit naar 17-5”, herin-
nert hij zich. Door het uiterste 
te geven kwamen onze plaats-
genoten terug tot 3 punten en 
waren in staat om tot de rust, 

Steen en haar teamgenoten 
gaan voor de tweede kwalifi-
catieronde naar Duitsland en 

geen enkele honkslag kon 
noteren, werd de spreek-
woordelijk eer gered door 
Valkestijn.

“Tja, einde van het seizoen. 
Er zal binnen het team 
een aantal grote dingen 
gaan veranderen. Wilma 
Valkestijn blijft nog wel 
spelen maar gaat volgend 
jaar, als we tenminste een 
team bij elkaar kunnen krij-
gen, niet meer pitchen. Dat 
wordt fysiek te zwaar voor 
haar. Haar zus Nieki stopt 
helemaal. Zij kan het catchen 

speeld en het is altijd span-
nend, ook in deze wedstrijd 
bleek dat weer. Ronald zorgde 
ervoor dat we onze aanval-
len breed opzette waardoor 
er veel ruimte in hun ver-
dediging kwam. Gedurende 
de wedstrijd wisten we hier 
steeds vaker gebruik van te 
maken. Verdedigend stond 
het ook goed al hadden zij 
een aantal goede afstands-
schutters die regelmatig wis-

50-37, redelijk bij te blijven.

In het derde kwart liepen de 
gastheren heel snel uit naar 
66-42 en verloor Lions, door 
slordigheden, vele keren de 
bal. Evengoed kwamen ze nog 
terug tot op 13 punten. Maar 
toen de Purmerenders drie 
driepunters op rij raak scho-
ten, was het gedaan. “Ze gaven 
heel veel druk met een man-
to-man verdediging waar wij 
geen raad mee wisten.

zullen in één week aantreden 
tegen België, Duitsland en 
Zwitserland. Alle nummers 

fysiek niet meer aan. Maar 
misschien denkt ze daar vol-
gend jaar wel weer anders 
over. We hebben dus wat 
nieuwe speelsters nodig, 
leeftijd maakt niet zo veel 
uit maar wel het liefste on-
der de 50 jaar”, vertelt coach 
Willy Balk, die aangeeft zelf 
ook te stoppen met coachen, 
na het een aantal jaren met 
heel veel plezier te hebben 
gedaan. Ook Inge Draijer 
legt het coachschap neer. 
“Ik probeer het voor ZSC nog 
wel op de rails te zetten voor 
volgend jaar, maar het zal 
moeilijk worden”, sluit Balk 
met weemoed in haar stem 
af. Afwachten dus of er vol-
gend jaar überhaupt van het 
honk/softbalveld gebruik 
gemaakt zal worden.

ten te scoren. Ook kregen zij 
meerdere strafworpen die ze 
wisten te benutten terwijl 
wij er twee misten”, herin-
nert woordvoerster Martina 
Balk zich. Over de uiteinde-
lijk winst was ze uiteraard 
goed te spreken: “Geweldig 
natuurlijk!”

Scores ZSC: Lucia v.d. Drift 6; 
Romena Daniëls en Naomi 
Kaspers ieder 3; Martina 
Balk 2 en zowel Noëlle Vos 
als Manon van Duijn wisten 
ieder één keer het net te vin-
den. Komende zondag speelt 
ZSC om 10.30 uur thuis tegen 
WeHaVe uit Weesp.

Uiteindelijk scoorden zij nog 
negen keer raak waarvan drie 
driepunters. Toch was het een 
goede teamprestatie en ver-
dedigend was Maurice Fiekert 
op dreef door de 2.10 m. lange 
center de wedstrijd uit te spe-
len. Een terechte nederlaag te-
gen een ijzersterke koploper”, 
aldus Prenen.

Scores Lions: Dave Driehuizen 
20; Bob Winnubst 13 en 
Maurice Fiekert kwam met 12 
punten eveneens in de dub-
bele cijfers.

Ook de eerstvolgende wed-
strijd speelt Lions uit. Op 19 ok-
tober in Amsterdam wordt te-
gen BV Amsterdam gespeeld.

1 van de poules en de beste 
nummers 2 kwalificeren zich 
voor het eindtoernooi. 

softbal

handbal

basketbal

voetbal

Mountainbike Avond4daagse
voor herhaling vatbaar

Op vrijdag 4 oktober was de laatste avond van de eerste 
Mountainbike Avond4daagse van Zandvoort. Daarmee is 
een einde gekomen aan een leuk, nieuw evenement. Het 
was een onbekend avontuur met weinig voorkennis, dat 
met een enthousiaste groep vrijwilligers is gerealiseerd.

Een beperkte maar wel heel 
enthousiaste groep deelne-
mers heeft genoten van vier 
dagen ploegen op de fiets. 
Unaniem hebben ze aan-
gegeven dat dit evenement 
voor herhaling vatbaar is. De 

door Mark Rasch en Victor 
Bol verzonnen en uitgezette 
parcoursen werden als uniek 
ervaren. “Wij kwamen op 
plekken waar wij normaal ge-
sproken niet komen”, was één 
van de leuke opmerkingen. 

De startlocatie bij restaurant 
La Course op Circuit Park 
Zandvoort en de vier verschil-
lende parcoursen rondom het 
circuit werden als perfect er-
varen voor dit evenement. 
Vanaf La Course zijn er rit-
ten geweest door, rond en 
over het circuit, door de dui-
nen, over de fietspaden, over 
het strand, dóór strandtent 
Jeroen, door het dorp, door 
de brandweerkazerne als wel 
het Rode Kruisgebouw. 

Op de finishavond, afge-
lopen vrijdag, werden de 
deelnemers door wethou-
der Belinda Göransson ver-
welkomd en kregen ze een 
herinnering mee. Stichting 
Zandvoortse4daagse is van 
mening dat ze er weer een 
leuk evenement bij hebben 
en kijkt al uit naar de editie 
van volgend jaar.

Finish in het donker van de eerste Mountainbike Avond4daagse

mountainbike

huldiging sportkampioenen 2012/2013
14 november – raadhuis - 19.00 uur

Opgeven kampioenen kan nog tot 17 oktober per e-mail naar de voorzitter 
van de Sportraad Zandvoort: john-lemmens@live.nl. 
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Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

Winst voor alle café Keur driebandenteams Zandvoort niet meer 
op de DTM kalender?

Opblaas tennishal in Duintjesveld komt er niet

Vorige week waren alle driebanden teams van café Keur 
zeer succesvol. Dankzij opvolgende successen is het eer-
ste Keur-team vanaf de start leider in de A-poule. Ook café 
Keur 2 is met de laatste winst van 12-6 op Elfenbankje leider 
geworden in de B-poule. Café Keur 3 beleefde gelukkig een 
prima week met de allereerste overwinning in de competi-
tie tegen ’t Hoekje (12-8).

Alles wijst erop dat er volgend jaar geen Nederlands deel 
van de DTM op Circuit Park Zandvoort verreden zal gaan 
worden. Volgens zeggen heeft de internationale promotor 
van de Duitse race, ITM, het oog laten vallen op Hongarije en 
China als nieuwe landen voor een DTM-weekend. Maar er 
is nog geen officiële mededeling daaromtrent te verkrijgen.

De opblaasbare tennishal, die Tennisclub Zandvoort samen met Tennisschool Zandvoort 
en enkele particuliere investeerders op de handbal/tennisvelden van ZSC in het Duintjes-
veld wilde gaan exploiteren, komt er niet. De gemeente had van de initiatiefnemers geëist 
dat ze voor 1 oktober moesten laten weten of het plan doorging of niet. Het is niet gelukt 
om de financiën rond te krijgen.

Volgens de voorzitter van de 
Tennisclub Zandvoort, Tom 
Maintz, was het breekpunt 
de eis van de gemeente dat 
de exploitanten van de op-
blaashal moesten zorgen 
dat er ergens anders een 
handbalveld zou komen 
als tegemoetkoming aan 
ZSC. De kosten daarvan wa-
ren dusdanig hoog dat het 
opblaas-project nu is afge-
blazen. 

Maintz noemt de eis van de 
gemeente belachelijk. “Voor 
één handbalteam moeten 
honderden tennissers van 
onze vereniging in de kou 
staan. Nu kunnen de activi-
teiten van de tennisschool 
en de mogelijkheid voor onze 
leden om ook in de winter te 
kunnen tennissen niet door-
gaan”, zegt hij.

ZSC-voorzitter Peter Berk-

In de persoonlijke sfeer was 
de winstpartij van Louis 
v.d. Mije waarin hij zijn 15 
caramboles in slechts 5 
beurten wist te scoren een 
absolute topper. Een opmer-
kelijk en uitzonderlijk hoog 
gemiddelde van 3 was het 
Zandvoortse resultaat, dat 
bij de vorige week donder-
dag gehouden thuiswed-
strijd te bewonderen was. 
Café Keur 1 noteerde vorige 
week woensdag in een uit-
wedstrijd tegen Westerhout 
1 in Haarlem een prima winst 
van 15-5. Zowel Jeroen v.d. 
Bos als Ton Hendriks scoor-
den de maximale winst ter-
wijl Henk v.d. Linden slechts 

Eigenlijk is de DTM bedoeld 
om de deelnemende autofa-
brikanten meer afzetgebied 
voor hun producten te bie-
den. In dat opzicht zouden 
nieuwe landen dus aan-
trekkelijk zijn. Volgens Erik 
Weijers, CEO van Circuit Park 
Zandvoort, is het nog niet he-
lemaal helder of er wel of niet 
volgend jaar een nieuwe edi-
tie op zijn circuit verreden zal 
worden. Het contract is welis-
waar afgelopen en (nog) niet 
verlengd, maar de nieuwe ka-
lender voor komend seizoen 
is nog niet klaar. Toch houdt 

hout is blij dat de hal er niet 
komt: “Dit zou de doodssteek 
voor ZSC zijn geweest. We 
zouden onze handbalvelden 
kwijt raken en de vrijheid 
om te kunnen tennissen op 
tijden die wij zouden willen. 
Bovendien zou onze kantine 
verdwijnen; daar zouden 
kleedkamers van worden 
gemaakt. Voor drankjes en 
hapjes hadden we dan naar 
de kantine van de golfclub 

Hettie Wisker in actie DTM 2013, voorlopig de laatste? | Foto: Chris Schotanus

Opblaas tennishal | Foto: PR

biljart autosport

tennis

eenmaal winst mocht aan-
tekenen. Ook het 3e team 
wist in een thuiswedstrijd 
op woensdag, eindelijk 
een leuke winst tegen ’t 
Hoekje te realiseren. Wim 
Esveld scoorde zeer gedre-
ven tweemaal winst ter-
wijl Chris Alken en Hettie 
Wisker ieder goed waren 
voor een prima winstscore 
van drie wedstrijdpunten. 
Vanavond neemt café Keur 
1 het op tegen Barbiertje uit 
Heemstede. Een leuke wed-
strijd in het gastvrije biljart-
café in de Zeestraat waar 
supporters en belangstel-
lenden natuurlijk welkom 
zijn.

Weijers er wel rekening mee 
dat Zandvoort er niet op 
staat in 2014. In een regio-
naal dagblad meldt hij dat 
de onderneming ‘Circuit Park 
Zandvoort’ ook zonder de 
DTM winst zal blijven maken. 
“Het kost alleen een beetje 
imago”, laat hij optekenen. 
Als Weijers in de toekomst 
moet kijken ziet hij toch wel 
weer een heldere hemel, hij 
heeft het vertrouwen dat op 
korte termijn de DTM weer in 
Zandvoort te zien en, wat voor 
veel Zandvoorters belangrijk 
is, ook weer te horen zal zijn. 

gemoeten. Om te tennissen 
konden we weliswaar ook te-
recht in de opblaashal, maar 
dat zou duurder zijn dan 
onze leden nu betalen; bo-
vendien moet je dan maar af-
wachten op welke uren je er 
terecht kunt. Nu alles bij het 
oude blijft, kunnen we weer 
alle aandacht besteden aan 
de opbouw van onze vereni-
ging en plannen maken voor 
de toekomst.” 

Tennisvereniging Zandvoort 
gaat nu proberen de op-
blaashal op het eigen ten-
nispark De Glee te realise-
ren. Daartoe moet dan wel 
eerst het bestemmingsplan 
worden veranderd. Volgens 
de voorzitter is de gemeente 
niet ongenegen hier aan mee 
te werken. Als dat lukt, zijn er 
uiteindelijk alleen maar win-
naars!

Wethouder Toonen, die de 
Zandvoortse sportbelangen 
behartigt, wilde nog geen 
commentaar geven op het 
niet doorgaan van de opblaas 
tennishal bij het Duintjesveld 
omdat de gemeenteraad nog 
moet worden ingelicht.
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Courant 
Zandvoortse 

Zie onze advertentie op de achterpagina 

3 11Actueel Cultuur Rubriek Sport
Belbus dreigt
te worden
wegbezuinigd

Kenners weten
Gé Titulaer te
waarderen

Jan Peter Versteege
heeft veel noten
op zijn zang

Handbalsters
winnen ondanks
waterballet

9e jaargang • week 42
17 oktober 2013

Het wekelijkse nieuwsblad  
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

15 23

Onder auspiciën van Sportservice Heemstede-Zandvoort is vorige week woensdag 
een groot sportontbijt georganiseerd voor meer dan 250 leerlingen van de groepen 5 
en 6 van een vijftal Zandvoortse basisscholen. 

Omdat er hard wordt gewerkt aan het rioleringsstelsel 
in de Linnaeusstraat, is het een probleem voor de brand-
weer om uit te rukken. Om geen kostbare tijd te verlie-
zen maken voertuigen van de brandweer bij calamitei-
ten tijdelijk gebruik van het fietspad langs de spoorlijn, 
tussen de Tollensstraat en de Linnaeusstraat.

Groot sportontbijt voor Zandvoortse scholieren Brandweer mag
over het fietspad

De kinderen zijn druk in de weer met het versieren van hun boterham

De bocht bij de brandweerkazerne wordt opnieuw ingericht
 

Brandweerlieden en leden 
van de reddingsbrigade 
mogen eveneens van het 
fietspad gebruiken maken, 
tijdens calamiteiten, om 
met hun auto, weliswaar 
met gepaste snelheid, naar 
de kazerne te komen. Onder 

Sportservice Heemstede-
Zandvoort en Diëtisten prak-
tijk Pure & Simple, in sa-
menwerking met een aantal 
lokale ondernemers, waren 
verantwoordelijk voor het 
jaarlijkse sportontbijt. Vers 
brood was er van bakkerij Van 
Vessem en gezond beleg werd 
verzorgd door Albert Heijn, 
Slagerij Horneman en de 
Kaashoek. Hierdoor konden 

De nieuwe Wmo-krant is uit.
 Lees verder op pagina 21

Gemeente Zandvoort

normale omstandigheden 
wordt geen gebruik gemaakt 
van het fietspad, dan volgen 
zij gewoon de omleidings-
routes. De werkzaamheden 
aan de Linnaeusstraat moe-
ten voor de Paasdagen 2014 
gereed zijn. 

252 kinderen genieten van 
een heerlijk ontbijt. Vijf scho-
len uit Zandvoort namen deel 
aan dit school(sport)ontbijt, 
maar ook vijf kinderdagver-
blijven en peuterspeelzalen 
sloten aan bij dit bijzondere 
initiatief. Daarover elders in 
deze krant meer.

Naast het samen ontbijten 
hebben de kinderen op een 
leuke manier geleerd waar-
om ontbijten en bewegen zo 
belangrijk is. Wethouder Gert 
Toonen opende het sport-
ontbijt. “Ontbijten zorgt dat 
je lichaam op gang komt. Je 

Sportontbijt

‘Wij leerden 
vroeger dat je niet 
mocht rennen met 

een volle buik…’

De Mannetjes

gaat er beter door presente-
ren. Ook bewegen is belang-
rijk. Natuurlijk is computeren 
ook leuk, maar zorg dat je ook 
genoeg buiten speelt!”, gaf de 
wethouder de kinderen mee.

De vergaderzalen van Center 
Parcs Zandvoort aan Zee 
waren omgetoverd tot een 
grote ontbijtzaal waarin de 
kinderen en de groepsleer-
krachten gezamenlijk ontbe-
ten. Onder begeleiding van 
Adèle Schmidt belegden de 
kinderen hun boterham zo 
origineel mogelijk. Meestal 
vrolijke gezichtjes van kom-

kommer, kaas en tomaten. 
De, volgens een deskundige 
jury, mooiste ontwerpen ont-
vingen een leuke prijs. 

Sportief programma
Omdat naast een gezond 
ontbijt bewegen minstens zo 
belangrijk is, werd de ochtend 
afgesloten met een sportief 
programma. De kinderen leer-
den daarbij voetbaltrucs van 
een bekende straatvoetbal-
ler, maakten kennis met judo 
door Kenamju, kregen een 
squash clinic, sportten in een 
rolstoel en leerden schermen 
met een echte degen. Met als 
klap op de vuurpijl een spet-
terende clinic van Dansstudio 
Skillz. Aan het begin van de 
middag werd het zeer ge-
slaagde evenement afgeslo-
ten met een prijsuitreiking 
en iedereen kreeg een leuke 
‘goody bag’ mee naar huis.

Het sportontbijt en de stoel-
en dans werden mede mo-
gelijk gemaakt door Zand-
voort Actief, de gemeente 
Zandvoort, Dië tisten prak-
tijk Pure & Simple, Bakker 
van Vessem, Albert Heijn 
Zandvoort, CJG Zandvoort, 
ZFM Zandvoort, HEMA Zand-
voort, Kaashoek Corrie van 
der Maas, Slagerij Horneman, 
Shanna's, Kids Avenue, BODE 
Zand voort, Zandvoortse 
Bazaar, C'est Bon, New York 
Outlet Zandvoort, Rene's 
Boetiek, Azzuro Kids, Berg 
Vis, Kenamju Zandvoort en 
Dansstudio Skillz. Het eve-
nement mocht kosteloos 
plaatsvinden bij Center Parcs 
Zandvoort aan Zee.

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

zondag 20 oktober 2013 
Vrouwenkoor Malle Babbe
onder leiding van Leny van Schaik
Met een gevarieerd programma

Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 14.30 uur)

Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl
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dankbetuiging
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waterstanden

02.46
03.28
04.15

-
-
-
-
-

1 1 . 5 0
1 3 . 2 2
1 1 . 5 5
00.24
01.26
0 2 .1 5
03.05
03.45

15.09
1 5 . 5 2
1 6 . 3 5
04.56
05.36
06.15
06.51
07.25

2 3 .1 0
23.44

-
1 2 . 5 6
13 .36
14.20
15.06
1 5 . 4 5

17
18
19
20
21
22
23
24

-
-
-

1 7. 1 0
1 7. 4 8
1 8 . 2 7
19.05
19.39

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

Verdrietig, maar dankbaar dat aan zijn lijden een einde is 
gekomen, geven wij u kennis dat thuis rustig is overleden

mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Gerrit Fokke van de Weerdhof

Voorburg                                                                         Zandvoort 
18 december 1928                                                 4 oktober 2013

Lies van de Weerdhof - Dijkhuis
Kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen

Wij hebben, overeenkomstig zijn wens, in besloten 
kring afscheid van hem genomen.

Voor uw medeleven en belangstelling na 
het overlijden van mijn man en onze vader

Dirk Gorter

zeggen wij u hartelijk dank.

Janny Gorter
Piet en Vivian
Helma en Adrie

     Zandvoort, oktober 2013

Het einde van het jaar nadert dus de verkiezing Ondernemer 
van het jaar gaat weer beginnen. Afgelopen weken hebben 
de lezers van de Zandvoortse Courant Zandvoortse onderne-
mers kunnen nomineren en op basis daarvan heeft de jury per 
categorie bekend gemaakt wie door gaan naar de eindronde. 

De genomineerden zijn verdeeld in vier categorieën: 
Centrum, Strand, Noord, Overigen. Per categorie zijn 3 on-
dernemers genomineerd. Op pagina 19 worden de kandi-
daten aan u voorgesteld. Om te kunnen stemmen op uw 
favoriet zijn er dit jaar 3 mogelijkheden: via onderstaand 
stembriefje, via het e-mailadres ovhj@zandvoortsecourant.
nl en binnenkort ook via de ZandvoortApp.

Ondernemer van het jaar 

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Stemformulier verkiezing
Ondernemer van het jaar 2013

Gemeente Zandvoort

Naam van de inzender: ..........................................................................................

Adres:  ...........................................................................................................................................

Postcode:  ....................................Tel.:  ................................................................................ 

E-mail:  .........................................................................................................................................

Handtekening:  .................................................................................................................

(Inleveren uiterlijk 17 november bij Bruna Balkenende - Grote Krocht 18)

A:	 Centrum
❏ Ron Brouwer 
 (Laurel & Hardy)

❏ Dennis Moerenburg 
 (Pour Vous)

❏ Nick ten Broeke 
 (Eigenwijs Makelaars)

B:	 Noord
❏ Bert Bouwman 
 (Gezondheidscentrum)

❏ Annette Boogerd 
 (Het Pakhuis)

❏ Marcel van Rhee 
 (Kenamju)

C:		 Strand
❏ Rob Petersen 
 (Far Out)

❏ Robin Molenaar 
 (Beach Club Tien)

❏ Werner Coenraad 
 (Club Nautique)

D:		 Overigen
❏ Jerry Warmerdam 
 (Holland Casino Zandvoort)

❏ Edwin Sibbel 
 (Circuit Park Zandvoort)

❏ Inge Zwaagman 
 (Center Parcs Zandvoort)
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column

… ben ik onhandig of niet 
sterk. Voor de zoveelste keer 
krijg ik de draaidop van de 
fles weer eens niet open. Ik 
heb net zo’n trek in een lek-
ker glas sinaasappelsap. Dan 
maar karnemelk: ook dat lukt 
niet. Ik heb per ongeluk een 
pak gekocht met een schroef-
dop. Met de schaar knip ik een 
gat in het pak met gevolg dat 
tijdens het schenken de helft 
naast het glas stroomt. Lekker 
handig!

Dagelijks worstel ik wel met 
de een of andere verpakking. 
Is het geen fles dan is het wel 
het blikje met sardientjes. Ook 
de jam- en augurken pot zijn 
een ramp. “Je moet een klap 
onder de pot geven dan gaat 
de druk eraf en is het een fluit-
je van een cent!” is het advies 
van sommige handige Harry’s. 
Maar ook dat lukt niet. Zelfs 
met de behendige Brabantia 
wipper blijft de schroefdeksel 
hermetisch gesloten. “Deksels 
nog aan toe!” Ik moet me 
weerhouden om het deksel 
met een schroevendraaier 
omhoog te wippen. 

Chipszakken zijn niet normaal 
te openen zonder dat ze tot 
de bodem uitscheuren en de 
inhoud op de grond ligt. Ook 
lipjes van vleeswarenverpak-
kingen scheuren bij mij altijd 
af. Daarom liggen in mijn keu-
kenla naast een schaar, een 
schroevendraaier en een ha-
mer broederlijk naast elkaar. 
Wie is eigenlijk de bedenker 
van al deze onzinnige verpak-
kingen? Vast en zeker een man 
die niets in het huishouden 
doet. 

Ondertussen is mijn dorst nog 
niet gelest en is er niemand 
in huis die mijn probleem 
zou kunnen oplossen. Ik kan 
natuurlijk een glas water ne-
men maar daar heb ik even 
geen trek ik. Gelukkig heeft de 
fles wijn geen kurk maar een 
draaidop die wel open 
gaat. Er zit niets anders 
op dan maar vroeg aan 
de wijn te gaan. Nood 
breekt wetten. Proost! N

el
 K

er
km

an

Volgens mij … 

20	 Rondje	Dorp	-	Kroegentocht met opdrachten,
 aanvang 12.00 uur

20	 Classic	Concerts	-	Vrouwenkoor Malle Babbe 
 in Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

26	 NK	Garnalenpellen	-	Thalassa, aanvang 16.00 uur

26	 Museumpodium	-	Zandvoorts Museum, 
 aanvang 14.45 uur

26	 Use	Your	Talent	-	Jonge vrijwilligers evenement. 
 Gasthuisplein, 14.00-18.00 uur

1	 Jazzy	Lounge	Club	-	Jamsessie bij Cafe Neuf, 
 aanvang 21.00 uur

  Iedere donderdag:
Biologische	markt	-	Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

^ oKToBeR	_ oKToBeR a	

evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
17 oktober t/m 23 oktober

PLANES (3D/NL)
ZA-ZO-MA-DI-WO om 13.30 uur 
ONE-DIRECTION: THIS IS US! (3D)
ZA-ZO-MA-DI-WO om 15.30 uur

WE’RE THE MILLERS -> laatste week!
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI om 19.00 uur

WHITE HOUSE DOWN
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI, om 21.30 uur

FILMCLUB: DO NOT DISTURB
WO om 19.30 uur

VERWACHT: 
RUSH -> VANAF 247 OKTOBER 19.00 uur 
GRAVITY 3D
DE NIEUWE WILDERNIS
SINTERKLAAS EN DE PEPERNOTEN CHAOS
VANAF 16 NOV 13.30uur

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

de redder in nood

Wordt de Belbus wegbezuinigd?

Circuit Park Zandvoort eert Hans Ernst

Dat is de vraag die veel medewerkers van de Belbus stellen. 
In de raadsvergadering van november zal hier over gespro-
ken worden, maar velen voelen de bui al lang hangen: ein-
de oefening voor de Belbus in verband met broodnodige 
bezuinigingen.

Afgelopen zondag was het 25 jaar geleden dat Hans Ernst 
de onbezoldigde taak op zich nam om het toen zielto-
gende circuit van Zandvoort van de ondergang te redden. 
Berichten over een dreigende sluiting deden hem beseffen 
dat het niet zover mocht komen. Daarvoor had hij als cou-
reur teveel plezierige uren op het in 1948 geopende circuit 
doorgebracht. 

De Belbus is bijzonder be-
langrijk voor de oudere 
Zandvoorters die hiermee 
hun mobiliteit wat op kun-
nen vijzelen. Ritten naar de 
huisarts, de supermarkt, 
naar vrienden of bekenden 
en nog vele andere bestem-
mingen maken deze groep 
mobiel en helpen mee om 
eenzaamheid te voorkomen. 
Met circa 10.000 ritten per 
jaar voorziet deze dienst 
duidelijk in een behoefte. Er 
is zelfs sprake geweest van 

Spontaan bood de succesvol-
le ondernemer, met een tien-
tal optiekwinkels in het land, 
aan om het directeurschap te 
aanvaarden en het circuit te 
redden. Nu, 25 jaar later, kan 
worden geconcludeerd dat 

uitbreiding van deze acti-
viteit, met een tweede bus. 
Op verzoek van en in over-
leg met de gemeente, werd 
zelfs al bepaald welk tweede 
vervoermiddel zou worden 
aangeschaft. De gemeente 
besloot later echter anders 
en de uitbreiding is nu van 
de baan.

B e l b u s c h a u ffe u r  B e r t 
Beumer trekt aan de bel: 
“Maar het kan nog erger! 
Door de bezuinigingsdrift 

Hans Ernst inderdaad de 
redder is geweest van wat nu 
Circuit Park Zandvoort heet. 
Zonder zijn tomeloze inzet, 
zakelijk inzicht, ijzeren disci-
pline en groot onderhande-
lingstalent, was ons wereld-

van de gemeente Zandvoort 
staat nu ook het voortbe-
staan van de huidige Belbus 
op de tocht. Na de brand, 
waarbij zowel de bus van 
Nieuw Unicum als die van 
Pluspunt volledig werden 
verwoest, wordt voor vervoer 
gebruik gemaakt van een 
bus die gehuurd wordt van 
Multirent. De nieuwe Belbus 
werd besteld bij Sternlease 
en deze staat inmiddels al 
enige tijd klaar voor afleve-
ring. De aflevering is ech-
ter opgeschort tot er meer 
duidelijkheid komt inzake 
de subsidiëring van de ge-
meente.” Het ligt in de lijn 
der verwachting dat er, in de 
raadsvergadering van begin 
november, over deze zaak 
wordt gesproken en dat er 
dan beslissingen kunnen/
moeten worden genomen. 
“Ik hoop, en met mij velen, 
dat de Belbus voor onze ou-
dere dorpsgenoten kan blij-
ven rijden en denk dat enige 
publiciteit, voordat onom-
keerbare besluiten worden 
genomen, hierbij kan hel-
pen”, aldus Beumer.

wijd befaamde duinencircuit 
verloren geweest.

Hans Ernstbocht
Vandaar dat de huidige di-
rectie en medewerk(st)ers 
van het circuit, die jarenlang 
met hem hebben samenge-
werkt, het idee hadden op-
gevat om hem op 13 oktober 
te verrassen. Bij een 25-jarig 
jubileum hoort immers een 
feestje met gasten die ieder 
op zijn of haar eigen manier 
in al die jaren belangrijk zijn 
geweest voor Ernst, voor zijn 
medewerk(st)ers en voor het 
circuit. De verrassing was dat 
er besloten is om de beken-
de S-bocht voortaan Hans 
Ernstbocht te gaan noemen, 
een eerbetoon die alleen de 
allergrootsten hebben mo-
gen smaken. Het is het derde 
deel van de baan dat naar een 
(oud)directeur is vernoemd, 
na de Hugenholzbocht en de 
Beerepootsteeg.

Bert Beumer bij de belbus (Archieffoto)

Hans Ernst (l.) wordt gefeliciteerd door burgemeester Niek Meijer  
Foto: Chris Schotanus

 NoveMBeR	❧ NoveMBeR ❦	
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burgerlijke stand
7 oktober - 13 oktober 2013

Geboren:
Buck Franky, zoon van: Arens, Roeland Christiaan en: van der 
Staaij, Rosa
Riley Michael, zoon van: Hommes, Jacky en: Matthijsen, 
Cheralee Daniëlle

Gehuwd:
Grooff, Wilhelmus Aloysius Bernardus en: van de Koekelt, 
Hendrika
Hoogervorst, Roy David en: Buikema, Beatrix Irene

Overleden:
Zwemmer, Jan, geb. 1931
van de Weerdhof, Gerrit Fokke, geb. 1928
Kroon, Maria Monica, geb. 1938
Duwel, Jacobus Johannes, geb. 1947
Schnegg, geb. van der Waals, Willemina Helena Dorotea, geb. 
1943
Jansen, geb. van der Tas, Petronella Wilhelmina, geb. 1923
Hellingman, geb. Heldoorn, Maartje, geb. 1935
van Dijk, Ellen Marlene, geb. 1968
Engel, Jan, geb. 1933

kerkdiensten - a.s. zondag 

Kunstgeschiedenis
de Hollandse Gouden Eeuw in vogelvlucht.
Sluit je aan en reis mee door de glorie en geheimen van de 
Gouden Eeuw. De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten. 
U kunt zich opgeven voor de avond of voor de middagcursus.  
Donderdag 19:30 – 21:30 uur 21 & 28 november
Vrijdag 13:00 – 15:00 uur 22 & 29 november

Glas in Lood 
Een leerzame oeroude ambacht met prachtige resultaten.
Woensdag 19:30 – 22:00 uur 30 oktober t/m 18 december 

Fotobewerking Gimp
een foto bewerkingsprogramma voor gevorderden.
Donderdag 19:30 - 21:30 uur 31 oktober t/m 12 december

Website ontwikkelen met WordPress 
De mooiste sites zijn gemaakt met WordPress. 
Tijdens deze cursus van 6 lessen leert u stap voor stap hoe u 
uw eigen professionele website maakt.
Maandag 19:30 t/m 21:30 uur  28 oktober t/m 2 december

Tassen maken met tractor binnenband 
Een hippe rubbertas kost al gauw veel geld, behalve als je hem 
zelf maakt. Een iPad tas of andere tas op maat, maak je van 
tractor-binnenband, afgewerkt met autobandgordel. Alles is 
mogelijk. 
Dinsdag 19:30 – 22:00 uur 29 oktober t/m 12 november 

Sieraden maken met fietsbanden
Neem fietsband als basismateriaal en leer verschillende 
kniptechnieken. Combineer dit met (glas)kralen en lint en maak 
je eigen exclusieve ketting.
Dinsdag 19:30—22:00 uur 19 november t/m 26 november

Nederlands 
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:00 – 12:00 uur 3 oktober t/m 19 december
€ 55,- voor 12 lessen van 2 uur. 

Tarot Vervolg 
Voor mensen met een kleine basiskennis van de tarot kaarten. 
We behandelen de kleine Arcana die de dagelijkse handelingen 
van de mens voorstellen.
Dinsdagavond 1x per maand 5 november t/m 18 maart

Tarot Vergevorderd
Voor mensen die al kennis hebben van tarot maar zich willen 
verdiepen en hun kennis willen onderhouden
Dinsdagavond 1x per maand 29 oktober t/m 1 april

Workshop Twitter
 Wat is twitter, leer berichten maken, hoe volg ik iemand? 
Kom en TWEET mee.
Woensdag 10:00 – 11:00 uur 6 november € 7,50

Senioren Computercursus
Snuffelcursus
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur 22 oktober t/m 5 november
een starters cursus voor mensen die willen werken of beginnen 
te werken met een PC. 

Basiscursus  
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur 12 november t/m 17 december
Voor mensen die al een beetje thuis zijn met de computer maar 
nog niet alle basishandelingen kennen

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met Hella Wanders 
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

The Fureys – Davey Arthur

Maandagavond 4 november
in Theater De Krocht

Kaarten vanaf heden verkrijgbaar 
via www.thefureys.nl

of Theater De Krocht: 06-54677947

Top muziek uiT ierland!

Specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Toch wel weer mooi hoor
al die herfstkleuren. 

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Ds. J.W. Verwijs
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.00 uur Pastoor M. Wagemaker
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur de heer B. Blans

Evangelische Gemeente
www.gebedzandvoort.nl
Huis van Gebed Zandvoort
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken- Haltestraat 62B

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
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colofon

Vischloopersmenu:
De beroemde sliptongen actie 

+ friet en sla 
Reserveren niet mogelijk

Tot ziens in XL
Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | info@grandcafexl.nl

Grand Cafe  X L
ElkE woEnsdag

€ 1,-
 pEr stuk

In het artikel over het nieuwe Zorg Service Zandvoort 
centrum in Nieuw Noord, in de editie van de 
Zandvoortse Courant van week 40, is een storende 
fout geslopen. Gemeld werd dat er eveneens een 
kaakchirurg zich zou gaan vestigen. Dit is echter niet 
het geval. Waarvoor onze excuses.

Directie Zandvoortse Courant

Rectificatie
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

ten van een aantal Center 
Parcs parken, waaronder 
ook Zandvoort aan Zee. Op 
elk park komt een oplaad-
punt met plek voor twee 
elektrische auto’s, ook deze 
oplaadpunten zijn beschik-
baar voor gasten. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van 
de HollandseWind-stroom 
van Eneco. Het unieke aan 
dit concept is dat men per 
park kan zien welke wind-
molen de energie heeft op-
gewekt. Voor de gasten van 
Center Parcs is hun vakantie 
ideaal om de batterij weer 
helemaal op te laden. Sinds 
kort geldt dat dus ook voor 
de batterij van hun elektri-
sche auto.

Kinderboekenweek 
bij SKiP

Natuurlijk is er deze 
week heel veel voorge-
lezen, het is ten slotte 
Kinderboekenweek! Maar 
ook is er poppenkast ge-
speeld en, vanwege het 
thema dit jaar, was er op 9 
oktober een echte sportdag 
met lastige hindernisbanen, 
kregen de kinderen van Pluk 
een heus ‘sportdiploma’ en 
konden de bewoners van 
het Huis in het Kostverloren 
genieten van de danskun-
sten van de kinderen op 
Pippeloentje. Bovendien 
hebben de dreumesen en 
peuters deze week zelf een 
eigen boek gemaakt en ten-
slotte was het kwartaalblad 
dit keer geheel gewijd aan 
lezen en verhalen vertellen. 
Een spannende week was 
het dus.

Boom Kerkplein

De gemeente heeft een kap-
aanvraag ingediend voor de 
meer dan bekende boom 
op het Kerkplein. Tijdens 
een storm van een aantal 
weken geleden is de boom 
ernstig beschadigd. Uit 
nader onderzoek, door een 
boomdeskundige, blijkt nu 
dat er geen toekomst meer 
is voor de boom. Het advies 
luidt dan ook: De boom ver-
wijderen en de vrijgekomen 
plaats opnieuw beplanten. 
De boom heeft jaren voor 
overlast gezorgd omdat 
vele vogels in de boom 
overnachten en het plein 
behoorlijk bevuilden en 
wel dermate dat de bestra-
ting onder de boom iedere 
dag door de gemeente met 
een hogedrukspuit moet 
worden schoongemaakt. 
Daarbij komt ook nog eens 
dat de boom zo groot is ge-
worden, dat de terrassen 
niet meer de hele dag zon 
hebben. Om overlast in de 
toekomst te voorkomen zal 
de juiste soort boom op de 
juiste plek moeten worden 
geplant. Dat zal in overleg 
met de ondernemers en 
omwonenden van het plein 
worden bepaald.

Popkoor bestaat 10 jaar
Popkoor The Beach Pop 
Singers bestaat dit jaar 10 
jaar en dat is reden voor 
een feestje. Op zaterdag 16 
november geeft de zang-
groep een terugblik con-
cert: 'Tien jaar Beach Pop 
Singers' in Zandvoort. De 
leukste nummers uit het 
repertoire komen in een 

twee uur durend spekta-
kel voorbij. Medleys van 
Nederlandstalige muziek, 
films en musical en losse 
nummers van artiesten als 
Doe Maar, Christina Aquilera 
en Coldplay. Samen met de 
band bestaande uit een pi-
anist, drummer en gitarist 
gaat het zanggezelschap 
helemaal los. The Beach Pop 
Singers in concert: Zaterdag 
16 november, 20.00 uur in 
theater de Krocht. Kaarten 
à € 5 zijn verkrijgbaar bij de 
Bruna winkel en de koorle-
den zelf. Bel voor meer in-
formatie naar Marijke van 
Wonderen 06-1440 1006

NSGK collectanten 
De Nederlandse Stichting 
voor het gehandicapte kind 
(NSGK) houdt van 11 tot 
en met 16 november 2013 
haar landelijke collecte. 
Duizenden vrijwilligers gaan 
dan op pad om geld in te za-
melen voor kinderen met 
een handicap. De stichting 
zoekt nog helpende han-
den in Zandvoort. Met de 
opbrengst van de collecte 
steunt NSGK onder andere 
speciale vakanties, aan-
gepaste speelplaatsen en 
kleinschalige woonvormen, 
zodat kinderen en jongeren 
met een handicap volwaar-
dig kunnen leven. Helpt u 
mee? Het kost maar een 
paar uur van uw tijd. Voor 
aanmelding of informatie 
kunt u contact opnemen 
met Maurice Bracco Gartner, 
tel. 06-18459725 of e-mail: 
mbraccogartner@hotmail.
com. Zie ook www.nsgk.nl. 
Namens de kinderen alvast 
bedankt!!

Elektrische auto welkom
op Center Parcs
In het kader van de Dag van 
de Duurzaamheid ontving 
Center Parcs vorige week 
van partner Eneco een aan-
tal 100% elektrische auto’s. 
De Mitsubishi MiEV’s zul-
len worden gebruikt door 
het personeel en de gas-

Gooit ZANDVOORT SCHOON 
de handdoek in de ring?

Gemeente Zandvoort

Nee, niet in de ring, zeker niet als de oude handdoek of ander textiel 
nog goed te gebruiken is als tweedehands artikel of als grondstof 
voor nieuwe producten.

In veel huishoudens komen spullen vrij die daar niet meer gewenst 
zijn, maar toch nog prima een tweede leven kunnen hebben. Zonde 
om ze als afval te bestempelen. Het kan in de textielbak of, in veel 
gevallen nog beter, naar de kringloop. Daar kunnen overigens ook 
heel veel andere goederen naar toe. Overbodige spullen krijgen zo 
een zinnig tweede leven en komen niet zomaar in de dure afvaloven 
terecht.

De gekleurde vlag hing uit het Raadhuis

11 oktober wapperde de regenboogvlag

Nominaties voor Vrijwilligersprijs 

Op Coming Out Dag wordt aandacht besteed aan de ‘co-
ming out’, oftewel het moment dat een homofiel, lesbi-
enne of biseksueel openlijk voor zijn of haar seksuele voor-
keur uitkomt. Coming Out Day vond voor het eerst plaats 
in 1988 in de Verenigde Staten en wordt sinds 2009 ook in 
Nederland gehouden.

In 2013 is er weer veel vrijwilligerswerk verricht in de Zand-
voortse samenleving. Het gemeentebestuur waardeert 
deze inzet enorm en stelt daarvoor ook in 2013 de vrij-
willigersprijs beschikbaar. Uitreiking van de prijzen vindt 
plaats op 29 november 2013, om 18.30 uur in Pluspunt in 
Zandvoort Noord. 

In 2009 riep de toenma-
lige minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 

Vrijwilligersorganisaties 
uit alle sectoren van de 
Zandvoortse samenleving 
kunnen genomineerd wor-
den voor de prijs. Bijvoorbeeld 
een organisatie die mensen 
met een beperking helpt hun 
talenten in te zetten voor de 
samenleving, of vrijwilligers 
die een markt organiseren 
waar iedereen zelfgemaakte 
creaties kan verkopen voor 

Ronald Plasterk de datum 
11 oktober uit tot Nationale 
Coming Out Dag in Neder-

een goed doel, of een vrijwil-
ligersorganisatie die de zelf-
redzaamheid en het netwerk 
van mensen vergroot.

Speciaal voor de jonge vrij-
willigers van Zandvoort 
wordt ook een aanmoedi-
gingsprijs uitgereikt aan de 
meest inspirerende jonge 
vrijwilliger. Deze prijs wordt 
uitgereikt aan de jongere die 

land. Sindsdien worden op 
die datum in diverse steden 
kleinschalige activiteiten ge-
organiseerd, gecoördineerd 
door COC Nederland. Het 
motto van 2013 is: 'mannelij-
ke' vrouwen en 'vrouwelijke' 
mannen.

De organisatoren willen 
graag via deze weg hun 
waardering uitspreken voor 
het feit dat de gemeente 
Zandvoort dit jaar, als één 
van inmiddels 39 gemeen-
ten in Nederland, meedoet 
aan de Nationale Coming 
Out Dag. Op 11 oktober heeft 
de hele dag een megagrote 
regenboogvlag uit het raad-
huis van Zandvoort gewap-
perd.

het in de vingers heeft om 
andere jongeren te inspire-
ren en voor andere jongeren 
een voorbeeld is. 
 
Zolang het gaat om een 
Zandvoortse organisatie 
komen alle nominaties in 
aanmerking voor beoorde-
ling door een deskundige 
jury. Nomineert u mee? Het 
nominatieformulier kan ge-
download worden op www.
vip-zandvoort.nl of kan wor-
den opgehaald bij Pluspunt 
en bij de centrale balie van 
het Raadhuis. Ingevulde for-
mulieren kunnen uiterlijk 8 
november worden ingele-
verd.



en nog veel meer...!     Halen maar!     op=op!

wijnwijnwijnfestivalfestivalfestival 2013!2013!2013!
100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!100 wijnen goedkoper!

Hollandse 
graan 
jenever 
de zeven 
Granen 
Hele liter

William 
laWson’s 
WHisky
70 cl

Actieprijs  
ook op  
Super Spiced!

Bacardi 
rum 
superior  
Hele liter

elders 0,79

50

la Trappe  
dubbel, tripel 
of isid'Or
30 cl

Wijnglas Ballon
  

FanTa 
orange
1,5 liter

uperior  

a 
range

1,5 liter

elders 15,99

 9.99

ollandse 

jenever 

Bacardi 
rum 
superior  
Hele liter

elders 22,49

 16.99

Sterke drankSterke drankSterke drankSterke drankSterke drankSterke drank

la Trappe  
dubbel, 
of isid'Or
30 cl

elders 1,49

75

n'ice 
cHouFFe
33 cl  

ripel 
n'ice 
cHou
33 cl 

bier en allerleibier en allerleibier en allerleibier en allerleibier en allerleibier en allerleibier en allerleibier en allerleibier en allerlei

Bar le duc 
mineraal
WaTer
Ook Bruisend
1,5 liter

jojo Tropical
1,5 liter

elders 0,59

39
elders 0,99

65

elders 1,75

 1.35

fris en fruitigfris en fruitigfris en fruitigfris en fruitigfris en fruitigfris en fruitig

5.-2 voor
Zoek uiT!

7.5072 voor
Zoek uiT!

10.-10.3 voor
Zoek uiT!

Geniet, maar drink met mate. 

zandvOOrt Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | haarlem Californieplein 17 
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 21 oktober 2013, zolang de voorraad strekt. WWW.dirCKiii.nl

Waarom elders meer BeTalen?

verGelijKBare 
prijs 12,79

 9.99

1,5 liter1,5 liter

elKe 2e fles 

79 
per fles 1,59

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

Onze Emma plak 
van € 1,95 voor € 1,65

  
aanbieding loopt van donderdag tot en met woensdag 

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Vrijwilligerswerk:
Amie is op zoek naar uw verhaal!

Amie: mensen 
met een verhaal

Wat kunt u voor ons betekenen: 
wat is uw verhaal?
Wilt u  uw tijd op een zinvolle en gezellige 
manier invullen? Word dan vrijwilliger 
in een van onze woonzorgcentra of 
ontmoetingscentra. Heeft u ook een verhaal, 
vaardigheden en kennis die u kunt inzetten ten 
behoeve van onze cliënten? Dan nodigen wij u 
graag uit vrijwilliger te worden bij Amie. 

Wij zoeken vrijwilligers voor bijvoorbeeld het 
halen en brengen van bewoners van en naar 
de fysiotherapie op de locaties, wandelen 
met bewoners, assisteren tijdens het ontbijt 
en het bieden van ondersteuning aan een 
beroepskracht van het Ontmoetingscentrum. 
Op onze website www.amie.nl vindt u nog 
meer vacatures voor vrijwilligers.

Wilt u meer informatie of heeft u suggesties 
voor het doen van vrijwilligerswerk dan kunt u 
contact opnemen met Anneke Nan, coördinator 
Vrijwilligerswerk, op telefoonnummer:  
023-5103000/ 06-349 442 89 of per e-mail: 
A.Nan@amie.nl. 

“Als ik de pretogen zie van 
mevrouw als ze wint met 

rummikub moet ik denken aan 
mijn eigen oma vroeger. Een 

gezellig praatje, kopje koffi  e en 
een ouderwets spelletje spelen, 

hoe eenvoudig kan het zijn!”

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Krull Varkens schnitzels
4 stuks  6,00

PROBEER HET NU!

Marcel Horneman, dé specialist in vlees en maaltijden
Grote Krocht 7 te Zandvoort - www.slagerijhorneman.nl

Kies bewuster, 
kies varkensvlees met een Krull

Krull varkens leven in een wroetstal. Daar hebben zij veel
ruimte om te wroeten in het zaagsel. Zo leven zij zoals een
varken hoort te leven. Krull varkens zijn actief en hebben 
een hoge weerstand. De varkenshouder streeft er naar zoveel
mogelijk gebruik te maken van granen geteeld in de regio.

Krull staat voor:
• Betere levensomstandigheden.
• Beter voer.
• Betere mest.
• Varkens zijn actiever, attenter en vertonen hun natuurlijke gedrag.
• Beter vlees
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Namaste!
25 september ben ik voor 3 maanden naar Nepal vertrok-

ken om vrijwilligerswerk met kinderen te gaan doen en 

rond te trekken. Ik verblijf 2 maanden in een gastgezin zo-

dat ik zoveel mogelijk kan leren van de cultuur en alle ritu-

elen, gewoonten en festivals die dit met zich meebrengt. 

Kelly (24 jr) doet in 3 delen verslag van haar reis door Nepal.
Hierbij deel 1:

In 3 weken tijd is het mij op-
gevallen hoe groot het ver-
schil hier is tussen arm en 
rijk. Het ene moment loopt er 
iemand langs met een iPhone 
en het andere moment komt 
er een moeder met haar kind 
in de armen naar me toe om 
te bedelen voor geld. Vooral 
dit laatste heeft zeker in het 
begin veel indruk op me ge-
maakt. 

Het gastgezin waar ik woon 
zijn hele lieve mensen. Ik 
woon samen met de ouders, 
2 dochters, 1 zoontje en een 
ander Nederlands meisje dat 
vrijwilligerswerk doet. In het 
huis heb ik een eigen kamer 
en ik krijg 2x per dag rijst 
met linzensoep te eten, hét 
Nepalese eten. Op zich heel 
lekker maar om dit nou 2 keer 
op een dag te eten…

Het project waar ik werk is 
een centrum voor kinderen 
met een fysieke en verstan-
delijke beperking. Ik werk met 
een groep van 15 kinderen die 
tussen de 4 en 8 jaar zijn. Na 
2 weken werken merk ik dat 
ik nu al gehecht raak aan 
de kinderen. Veel kinderen 
zijn wees en hebben ern-
stige hechtingsproblemen. 
Hierdoor was het in het begin 

lastig om met ze in contact te 
komen. Binnen het project wil 
ik mij richten op totale com-
municatie door middel van 
pictogrammen en gebaren-
taal en er vooral voor zorgen 
dat ik de kinderen een lach op 
hun gezicht kan geven.

In de eerste week van mijn 
verblijf heb ik vooral tempels 
bezocht. Patan en Bakhtapur 
zijn 2 koningssteden die vol 
staan met prachtige tempels 
en offerplaatsen die worden 
gebruikt om dieren te offeren 
tijdens een festival. In oktober 
viert het hele land het festi-
val Dasain. Dit is het groot-
ste festival van het jaar en 
duurt 2 weken. Er wordt veel 
gedanst, muziek gemaakt en 
dieren geofferd. Ik ben blij dat 
ik tot nu toe nog niet met ei-
gen ogen heb gezien hoe de 
dieren worden geofferd maar 
ik ben regelmatig langs een 
plein gelopen waar de dieren 
net zijn geofferd.

In de aankomende weken ga 
ik mij voorbereiden op een 
trektocht naar het Mount 
Everest basiskamp. In deze 14 
daagse trektocht die begint 
op 9 november zal ik uitein-
delijk naar een hoogte van 
5545 meter lopen. 

De Monkey Temple in Nepal

reisverslag - kelly geusebroek

De Zandvoort App promotiedames

De zaal zat bomvol tijdens de herfstbingo

Zandvoort App geschenk voor badplaats

Seniorenvereniging Zandvoort organiseerde
Super-herfstbingo in theater de Krocht

Zandvoort heeft er een geweldig promotiewapen bij: 
de Zandvoort App. Het is een particulier initiatief van de 
Zandvoortse broers Eric en Ronald Koning en vriendin Na-
talia. Het idee daarvoor werd geboren op het strand bij een 
paar glazen rosé. 

Weer drie overvolle cadeautafels, met dank aan de vele on-
dersteunende ondernemers van Zandvoort, met leuke en 
prachtige geschenken als beloning voor de bijna honderd 
aanwezige trouwe leden van de Zandvoortse Seniorenver-
eniging. Het populaire bingo spel lokt toch elke keer vele 
liefhebbers.

Natalia opperde dat het 
ideaal zou zijn om op de 
smartphone te kunnen 
zien welke strandtenten er 
allemaal zijn en wat ze te 
bieden hebben. Van het een 
kwam het ander en voor ze 
het wisten waren de broers, 
allebei werkzaam in de IT-
wereld, bezig om een app 
te ontwikkelen waarin alles 
over Zandvoort te vinden 
is. Natalia verzamelde alle 
informatie die in de app 
moest komen, zoals hore-
cazaken, strandpaviljoens, 
OV-gegevens, parkeerinfor-
matie, medische zorg, eve-
nementen, social media etc.

Het drietal heeft er veel vrije 
tijd in gestoken en met be-

Voorzitter Fred Kroonsberg 
stipte het weer even aan: “We 
blijven gewoon lekker groei-
en als seniorenvereniging en 
hebben inmiddels 514 leden. 
Dank u wel, trouwe leden dat 
u ons zo goed blijft ondersteu-
nen.” Een bomvolle zaal van 

hulp van een paar techneu-
ten in zes maanden tijd de 
app klaargestoomd voor 
smartphones en tablets. 
Zes weken geleden was het 
dan zover: de app ging ‘de 
lucht in’. Inmiddels hebben 
al meer dan 900 mensen 
de app gedownload. “Dat 
is boven verwachting. De 
reacties zijn heel positief. 
Ondernemers zien het he-
lemaal zitten, de VVV is en-
thousiast en ook vanuit de 
gemeente Zandvoort horen 
we goede geluiden”, vertelt 
Natalia.

Eric Koning: “We wilden 
de app heel gebruiksvrien-
delijk maken.” En dat is zo 
op het eerste gezicht goed 

theater De Krocht gaf goed 
aan dat het bekende bingo 
spel zeer geliefd is. Niet alleen 
voor het spel en de altijd aan-
trekkelijke prijzen, maar vooral 
ook om het contact met elkaar. 
Spreekstalmeester Gerard 
Kuijper en Jan Wassenaar had-

gelukt. Als je de app opent 
krijg je een menu van alle 
rubrieken. Klik je bijvoor-
beeld op horeca, dan zie 
je een onderverdeling van 
restaurants en cafés, ho-
tels etc. De restaurants zijn 
dan weer onderverdeeld in 
soort, bijvoorbeeld Chinees 
of Italiaans. Heel handig!

Natalia: “De app is behalve 
voor dagjesmensen ook 
heel handig voor verblijf-
stoeristen. Van te voren 
kun je al bekijken wat er 
allemaal in Zandvoort te 
doen is. Omdat Zandvoort 
het vooral van de buiten-
landse gasten moet heb-
ben, gaan we de app ook in 
het Duits en Engels maken. 
Heel veel extra werk, maar 
als je iets doet, moet je het 
goed doen.” Uiteindelijk is 
het de bedoeling dat er met 
de app geld verdiend gaat 
worden. Ronald: “Dat kan 
als ondernemers zich via de 
app willen onderscheiden 
door middel van reclame 
maken, bijvoorbeeld om 
aanbiedingen te promo-
ten.” Het drietal verwacht 
dat meerdere kustplaatsen 
wel zo een app zouden wil-
len. “Daarom hebben we 
ons eigen bedrijf Beach 
Promotion opgericht . 
Inmiddels hebben onder-
nemers uit Bloemendaal al 
interesse getoond en wie 
weet wat er allemaal uit 

den op het toneel, in de zaal 
was geen plaats meer over, 
de leiding van deze goed ge-
organiseerde herfstbingo. De 
seniorenvereniging , dankzij 

voort komt.” 

De broers hebben oorspron-
kelijk geen IT-achtergrond. 
Eric (46): “Ik was sportleraar 
en Ronald (49) was officier 
in het leger. Nu verdienen 
we allebei ons brood in de 
IT, allebei overigens bij een 
ander bedrijf.” Natalia (31) 
komt uit de zorg en heeft 
jarenlang in de psychiatrie 
gewerkt. “Hoewel ik het 
heel leuk werk vond, was 
ik er op een gegeven mo-
ment even klaar mee, wilde 
afstand nemen en iets heel 
anders gaan doen. En dat is 
dus nu het werken voor de 
Zandvoort app”, vertelt zij. Ze 
zijn trots dat zij Zandvoort 
via hun Zandvoort app kun-
nen promoten. “Ronald en 
ik zijn echte Zandvoorters. 
Onze hele familie trouwens, 
compleet met bijnamen. Zo 
zijn wij er ‘een van Blankebil’. 
Die naam danken we aan 
overgrootvader Kees, die 
als stroper in de duinen ko-
nijnen ving door strikken te 
zetten. Hij sprak altijd vol 
trots over het blanke vlees 
van de konijnenbilletjes”, 
vertelt Eric vol trots.

Nu hopen Ronald, Eric en 
Natalia zich onsterfelijk 
te maken met een eigen 
bijnaam: de drie apps… 
Informatie over Zandvoort 
App is te vinden op www.
beachpromotion.nl. 

het actieve bestuur, met de 
vele voor ouderen georgani-
seerde activiteiten een bloei-
ende toekomst in Zandvoort 
tegemoet gaat. 
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Nog 4 weken

Ierse ossenhaas
Per stuk ±2,2 kilo

Per kilo 35,00
Gratis schoongemaakt en geportioneerd

Aanbiedingen geldig t/m woensdag 23 oktober

Tamme 
Konijnenbouten

Kilo 8,95

Deze week in 
de spotlight

Runder 
Truffel rollade
100 gram 2,95

Lasagne Bolognese
600 gram 7,50

Nu met gratis 
ovenschaal

Vlees aanbieding Vleeswaren Maaltijd van de week

Marcel Horneman, dé specialist in vlees en maaltijden
Grote Krocht 7 te Zandvoort - www.slagerijhorneman.nl

Cursus Positief Opvoeden; 
start 28 oktober 

De cursus gratis Positief Opvoeden volgens de methode Triple P bestaat uit  
vier wekelijkse groepsbijeenkomsten van twee uur. 

Wat leert u?  
- opvoedingsvaardigheden die werken
- hoe u de ontwikkeling van uw kind kunt stimuleren
- hoe om te gaan met probleemgedrag van uw kind en handvaten die  
 u in bijna elke situatie kunt gebruiken 

Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een dvd met  
filmpjes van situaties uit de praktijk. Ook krijgt u een werkboek, waarmee u vanaf  
de eerste bijeenkomst thuis aan de slag gaat. Hier staan opdrachten in die u  
helpen de vaardigheden onder de knie te krijgen. In de drie weken hierna wordt  
u thuis gebeld door onze begeleiders om te bespreken hoe het gaat. Dan volgt  
er nog een slotbijeenkomst. 

Voor wie? 
De cursus is voor ouders met één of meerdere kinderen in de leeftijd tot 12 jaar met 
gedragsproblemen thuis, op school of in de omgang met leeftijdsgenoten.
De groep bestaat uit max. 10 tot 12 deelnemers.

Data: 28 oktober, 4, 11, 18 november van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
Daarna drie telefonische sessies en slotbijeenkomst 16 december 2013.
Locatie: CJG Zandvoort, Dr. Jac. P. Thijsseweg 24a, Zandvoort 
(tijdens de cursus is geen kinderopvang geregeld)

Informatie/ aanmelden: 
Judith Quist, tel 06 - 443 720 02, j.quist@legerdesheils.nl
www.positiefopvoeden.nl

www.cjgzandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

Laat u deze avond meevoeren in de wereld van 

cabaret, illusie, verwondering, theater en mentalisme, 

waarbij ook veel te lachen valt.

Kom vooral op tijd, want Rob & Emiel ontvangen 

u zelf om 19.00 uur!

Ook onze koks willen u graag betoveren met een 

heerlijk 4-gangendiner (keuze uit vis en vlees)

€ 75,-

zie ommezijde >

Magic Cabaret Theater Diner
met Rob & Emiel (bekend van TV) 

maandag 28 oktober 2013, aanvang: 19:00 uur

THA1323 Illusionisten kaart A5.indd   2 9/27/13   3:22 PM

Strandpaviljoen Thalassa
Boulevard Barnaart,
strandafgang 18
2041 KB  Zandvoort aan Zee
info@thalassa18.nl

Reserveren:
info@thalassa18.nl
of bel 023-571 5660

vol = vol

Strandpaviljoen 18                                   www.thalassa18.nl

Laat u deze avond meevoeren in de wereld van 

cabaret, illusie, verwondering, theater en mentalisme, 

waarbij ook veel te lachen valt.

Kom vooral op tijd, want Rob & Emiel ontvangen 

u zelf om 19.00 uur!

Ook onze koks willen u graag betoveren met een 

heerlijk 4-gangendiner (keuze uit vis en vlees)

€ 75,-

zie ommezijde >

Magic Cabaret Theater Diner
met Rob & Emiel (bekend van TV) 

maandag 28 oktober 2013, aanvang: 19:00 uur

THA1323 Illusionisten kaart A5.indd   2 9/27/13   3:22 PM

Maandag 28 oktober opent

een extra praktijklocatie aan de 
Thomsonstraat 1 te Zandvoort

 (bij Zorg Service Zandvoort)

Afspraken via Huisartsen 
Centrum Zandvoort 

023 – 573 20 23

Voor informatie zie www.hcz.nl
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Zandvoortse nieuwjaarsreceptie 2014
Veel vragen over ‘Strand en Duin’,

participatiebeleid en begraafplaats
De vele positieve reacties op de nieuwjaarsreceptie van dit jaar, hebben ertoe geleid dat na de 
komende jaarwisseling wederom een gezamenlijke receptie zal worden gehouden. Noteert 
u vast in uw agenda: vrijdag 3 januari 2014, van 19.30 tot 21.30 uur in de Brandweerkazerne.

Tijdens de vergadering van afgelopen dinsdag kreeg het college een spervuur van vragen 
te verwerken. Normaal gesproken is het de bedoeling dat die vragen naar aanleiding van 
antwoorden op schriftelijk gestelde vragen worden gesteld. Nu was het dermate veel dat 
wethouder Andor Sandbergen zich op een gegeven moment afvroeg of die vragen niet vooraf 
ingediend hadden kunnen worden.

Het idee is ontstaan omdat 
al jaren werd geklaagd dat 
een groot aantal recepties op 
dezelfde dag dan wel in het-
zelfde weekend plaatsvindt 
en dat die bezocht worden 
door veelal dezelfde bezoe-
kers. Voorgaande twee jaren 
waren zowel de deelnemen-
de partijen als de bezoekers 
blij met de receptie nieuwe 
stijl. Vandaar dat weer voor 
deze opzet is gekozen. Deze 

Het begon dinsdag al direct 
redelijk pittig. Het college 
wilde de herziening bestem-
mingsplan ‘Strand en Duin’ 
ten behoeve van een perceel 
aan de Jhr. Q. van Uffordlaan 
intrekken. De herziening 
van het bestemmingsplan 
‘Strand en Duin’ zou ten be-
hoeve van de bouw van een 
woning komen, maar het 
college wilde op grond van 
artikel 3.9 Wro dit afwijzen. 
De eigenaren van het perceel, 
dat bij het Kostverlorenpark 
hoort, willen dat verkopen 
en de opbrengst ten goede 
laten komen van het natuur-
beheer in het park. Beheerder 
van het park namens de ei-
genaren, de heer Marbus, 
droeg allerlei punten aan 
waaruit zou moeten blijken 
dat de gemeente in gebreke 
zou blijven als het bestem-
mingsplan niet zou worden 
gewijzigd. Hij sprak zelfs van 
contractbreuk in deze en 
adviseerde de raad het col-
legevoorstel niet te steunen. 
Ook twee mede-eigenaren 
hadden ellenlange lijsten 
met punten die de bewe-
ringen van Marbus zouden 
staven. Wethouder Belinda 
Göransson hield de raad 
voor dat er door de eigena-
ren geen zienswijzen zijn 
ingediend op het ontwerp 
bestemmingsplan. “Hier is 
alleen sprake van een princi-
pe-aanvraag”, aldus de wet-
houder.

De Nota Participatiebeleid 
2013 maakte ook de tongen 
los. Het college stelde voor 
om het participatiebeleid te 
actualiseren. Tegelijkertijd 
werd de nieuwe inspraak- 
en participatieverordening, 
ingediend door de fractie van 
GBZ, aangeboden. Inspreker 
Fred Kroonsberg verzocht 

nieuwe vorm wordt dus 
alweer voor de derde keer 
met veel enthousiasme ge-
organiseerd. Dit jaar is de 
keuze gevallen op de nieuwe 
Brandweerkazerne. 
 
Deelname
Na ‘Lef’ en ‘Samen’ is het jaar-
thema van 2014 ‘Zand voort 
Bruist’. Alle verenigingen, 
zowel sportief als cultureel 
en maatschappelijk, die aan 

de raad dit aan zichzelf te 
houden en niet te delegeren 
aan het college. Arlan Berg, 
eveneens inspreker, vroeg 
zich af wat er gebeurd is 
met de Ronde Tafel die hij 
beschouwde als een vorm 
van participatie. Hij noemde 
drie belangrijke zaken aan 
die voor een Ronde Tafel in 
aanmerking komen maar 
noemde de tekst van de Nota 
wel zeer uitdagend. Hij kreeg 
voorzitter Hans Drommel 
aan zijn zijde die zijn toe-
spraak “stof tot nadenken” 
noemde. Voor Uschi Rietkerk 
(PvdA) is de Ronde Tafel niet 
helemaal duidelijk: “Zeker 
niet als voorloper voor par-
ticipatie. Het is mij allemaal 
veel te vaag en ik ben bang 
dat het vaag blijft. Wie zijn 
de participanten? Zijn dat 
belanghebbenden of is het 
heel breed?” Willem Paap 
(SZ) wil een goed participa-
tiemodel: “In feite is dat er 
al. Wij willen dat de raad de 
participatieladder gaat vast-
stellen.” In zijn antwoord zei 
burgemeester Niek Meijer in 
zijn hoedanigheid als verant-
woordelijk wethouder: “De 
participatie leggen we nu 
vast in een verordening en 
een regeling. Die ontwikke-
len zich steeds verder, net als 
de samenleving. In de kern zit 
het grootste verschil dat wij 
aan de voorkant uitleggen 
welke variant wij voorleggen 
en welke niet. Ook worden de 
bestuursorganen nu expli-
ciet genoemd.” Kroonsberg 
reageerde niet onder de in-
druk te zijn van deze woor-
den en Berg bleef hameren 
op de Ronde Tafel. “We hoe-
ven het niet met elkaar eens 
te zijn”, was het antwoord 
van de burgemeester.

Paap had grote moei-

willen sluiten zijn van harte 
welkom en kunnen zich mel-
den via nieuwjaarsreceptie@
zandvoort.nl. Net als vorig 
jaar wordt aan de deelne-
mende organisaties een 
geringe bijdrage van € 150 
gevraagd. Via dit mailadres 
kunt u ook uw vragen stellen 
over de mogelijkheden en de 
voorwaarden voor deelname 
aan de nieuwjaarsreceptie 
2014.

te met het agendastuk 
‘Beheersproces algemene 
begraafplaats en dieren-
begraafplaats’. Het college 
wil de maten van de graf-
bedekking pas na plaatsing 
controleren op de maxi-
male maten. “Daar komen 
emotionele problemen als 
de maten niet kloppen. 
Waarom nu nog vooraf, en 
als we dit aannemen ach-
teraf? Wij willen vooraf dus 
controleren. Ook de VNG 
wil vooraf meten, waarom 
is Zandvoort tegendraads?”, 
vroeg de SZ voorman zich af. 
Ruud Sandbergen (D66) wil 
bij de vergunningverlening 
van monumenten ruimhar-
tig zijn. “Zo zouden grotere 
monument mogelijk moeten 
kunnen worden. Daarnaast 
wil ik ruimte voor katholie-
ken reserveren maar ook bij-
voorbeeld voor moslims”, zei 
de sociaalliberaal. “Wij wil-
len de verantwoordelijkheid 
leggen bij de familie en bij 
de mensen die de grafbedek-
king moeten maken. Ik denk 
dat de mensen verantwoor-
delijk daarmee omgaan. Wij 
willen sturen op de overgrote 
meerderheid die zich aan de 
regels houdt en daarbij komt: 
wij hoeven de VNG niet te 
volgen”, was het antwoord 
van Meijer.

Door de volle agenda werd 
op voorhand al rekening 
gehouden met een schor-
sing na agendapunt 11 en 
een voortzetting op woens-
dag. Dan komen de punten 
Programbegroting 2014 
inclusief meerjarenraming 
2015 – 2017 en de Belasting- 
en rechtenverordeningen 
2014 aan bod. Deze vergade-
ring kon vanwege de dead-
line niet worden meegeno-
men in dit verslag.

Gezamenlijk ontbijten in ‘t Stekkie

Peuters genieten volop van 
sportontbijt en stoelendans 

Vorige week woensdag had Juf Marjolein Noltee in de 
peuterspeelzaal ’t Stekkie het bijzonder druk met haar pu-
pillen. Rond negen uur beginnen met een leuk en gezond 
sportontbijt en later natuurlijk een doldwaze stoelendans 
(via ZFM) waarbij vooral veel gelachen werd. Een perfecte 
start van de “Week van de Opvoeding” in Zandvoort.

Aan die start op woensdag 9 
oktober werd ook deelgeno-
men door vijf basisscholen: 
Oranje Nassauschool, Hannie 
Schaftschool, Mariaschool, 
De Duinroos, Nicolaasschool. 
Zij kregen een sportontbijt 
in Center Parcs aangeboden, 
zoals elders in deze krant is te 
lezen. 

Ook de kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen Ducky Duck, 
’t Opstapje, Dribbel, Hannie 
Schaft en dus ’t Stekkie van 
juf Marjolein namen deel aan 
dit bijzondere evenement. 
Het ontbijt werd verzorgd op 
de eigen locatie en in plaats 
van diverse sporten konden 
de kinderen deelnemen aan 
een stoelendans die georga-

niseerd werd in samenwer-
king met de lokale radio ZFM. 
Om 10.00 uur exact klonken 
de eerste K3 tunes live op de 
radio. Na een korte oefenron-
de begon het serieuze werk. 
Peuterspeelzaal Dribbel ont-
ving uiteindelijk de prijs voor 
de mooiste foto van de stoe-
lendans. Zij krijgen binnenkort 
een dansclinic van Dansstudio 
Skills.

'Word spelenderwijs!' 
Ouders, mede-opvoeders, 
kinderen en jongeren kre-
gen tijdens de Week van de 
Opvoeding volop de gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten 
en ervaringen uit te wisselen 
over opvoeden en opgroeien. 
Een positieve benadering staat 

daarbij voorop. Thema voor 
de Week van de Opvoeding 
2013 is ‘Word spelenderwijs!’. 
Met deze keuze sluit de Week 
van de Opvoeding aan bij het 
thema sport en spel van de 
Kinderboekenweek 2013, die 
de Week van de Opvoeding 
overlapt. Spelenderwijs ont-
dekken kinderen de wereld om 
zich heen. Het is belangrijk om 
kinderen de ruimte te bieden 
om vol verwondering te ver-
kennen, te experimenteren en 
te ervaren. Door mee te gaan 
in hun spel en belevingswe-
reld, thuis, buiten of online, sta 
je als opvoeder op een andere 
manier in contact met je kind. 
Daar word je beiden ongetwij-
feld wijzer van! 

De begeleiding werd ver-
zorgd door teams van het CJG 
(Centrum Jeugd en Gezin) 
Zandvoort, die op alle scholen 
en locaties langs kwamen om 
extra ondersteuning te geven. 
Het CJG is een samenwer-
kingsverband van bestaande 
organisaties binnen de jeugd-
gezondheidszorg, jeugdhulp-
verlening en welzijn. Het 
CJG biedt professionele hulp 
en advies bij opvoed- en op-
groeikwesties. Bezoekadres 
dr. Jac. P. Thijsseweg 24a, email 
info@cjgzandvoort.nl of tel. 
0889958377. Kijk voor informa-
tie op www.CJGZandvoort.nl. 

Politiek verslag Raadsvergadering Informatie, d.d. 15 oktober
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WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om 

de auto winterklaar te maken. 
Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Winterbanden
• De- en monteren
• Set banden wisselen
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Heeft u al winterbanden? Maak dan nu een  
afspraak om uw banden te wisselen.

 023-5730962

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Wij zijn vrijdags van 9.00 - tot 21.00 uur geopend!

OpEningsTijDEn: Di/wO/DO 9-6 vr 9-9 Za 9-5
WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK
grOTE krOChT 27 2042 lT ZanDvOOrT
T: 023 57 12 895
w: haarZanDvOOrT.nl 
E: inFO@haarZanDvOOrT.nl

Winnaar kapsalon van het jaar 2013

Wij zijn vrijdags van 9.00 - tot 21.00 uur geopend!

OKTOBER ACTIE:
PERmANENT kOrT OF lang haar inClusiEF knippEn, 

bEhanDEling, waTErgOlF OF FöhnEn 
van 90 EurO vOOR 60 EuRO!

Najaars- en winterbeplanting:
Violen - Bosviolen

en de speciale Endurio bosviolen

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSmAN.NL OF 023-5714534

Krant niet 
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478 of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl

Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Courant 
Zandvoortse 

Wilt u een folder, flyer of brochure in heel 
Zandvoort en Bentveld verspreiden? 

Laat dat maar aan ons over!
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 D
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 Zeer voordelige tarieven 

 Bijzonder goede dekking 

 Unieke nabezorging service 

 Bezorging met de Zandvoortse Courant 

Van idee tot uitvoering:  

ook het maken en drukken 

kunnen wij voor u verzorgen 

Voor meer informatie mail naar 
gillis@zandvoortsecourant.nl of bel 06 46046026
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Gemeente Zandvoort

Nomineer: ovhj@zandvoortsecourant.nl

Ondernemer
van het jaar 2013

Afgelopen weken hebben de lezers van de Zandvoortse 
Courant Zandvoortse ondernemers kunnen nomineren 
voor de titel ‘Ondernemer van het Jaar 2013’. De jury heeft 
zich erover gebogen en per categorie bekend gemaakt wie 
door gaan naar de eindronde. 

STRAND:

Rob Petersen (Far Out)
Motivatie: Rob Petersen laat zich gel-
den als actief bestuurslid van de Strand-
pachtersvereniging en als bestuurslid van het 
ondernemersplatform OPZ, dat is overgegaan 
in Ondernemersbelangen Zandvoort (OBZ).

Robin Molenaar (Beach Club Tien)
Motivatie: Robin Molenaar staat altijd open 
voor samenwerking: Amsterdam Festival, 
Shantykoren festival, maar ook daguitjes 
voor ouderen via Zonnebloem, Pluspunt etc. 

Werner Coenraad (Club Nautique)
Motivatie: Werner Coenraad heeft een 
verbindende factor als actief bestuurslid 
van de Strandpachtersvereniging en als 
bestuurslid van OPZ/OBZ.

OVERIGEN:

Jerry Warmerdam 
(Holland Casino Zandvoort)
Motivatie: Jerry Warmerdam is als mana-
ger van het Holland Casino Zandvoort mede 
verantwoordelijk voor de besteding van het 
Casinofonds, waarmee vele Zandvoortse 

culturele evenementen mogelijk worden gemaakt.

Edwin Sibbel (Circuit Park Zandvoort)
Motivatie: Edwin Sibbel van Circuit Park 
Zandvoort doet er alles aan om samen te 
werken met de Zandvoortse ondernemers 
(Aanbod om te flyeren, opnemen in pro-
grammaboekje). Tevens is hij actief in café 

Buitenspel, een samenwerking van 8/9 ondernemers die sa-
men één café runnen.

Inge Zwaagman (Center Parcs Zandvoort)
Motivatie: Inge Zwaagman van Center Parcs 
Zandvoort staat altijd open voor samenwer-
king met ondernemers. Denk daarbij aan 
de samenwerking met SegTours, massages 
Welnesspraktijk Ixchel, Ladies Night en on-
langs het Sportontbijt.

Het thema van dit jaar is ‘SAMEN’ en dat is als leidraad ge-
bruikt bij de selectie. Deze keer wordt niet het bedrijf centraal 
gesteld maar de ondernemer. De genomineerden zijn ver-
deeld in vier categorieën: Centrum, Strand, Noord, Overigen. 
Per categorie zijn 3 ondernemers genomineerd. In willekeu-
rige volgorde:

CENTRUM: 

Ron Brouwer (Laurel & Hardy)
Motivatie: Ron Brouwer is organisator/initi-
ator van gezamenlijke evenementen als de 
Muziekfestivals en het Rondje Dorp. Mede 
door zijn enthousiasme werkt de lokale ho-
reca goed samen.

Dennis Moerenburg (Pour Vous)
Motivatie: Als voorzitter van de Onder-
nemersvereniging OVZ pleit Dennis 
Moeren burg voortdurend voor het belang 
van samenwerking. Daarnaast is hij be-
stuurslid van OPZ/OBZ en tevens straatver-
tegenwoordiger van de haltestraat.

Nick ten Broeke (Eigenwijs Makelaars)
Motivatie: Nick ten Broeke voert achter 
de schermen gesprekken met onroerend 
goed eigenaren van winkelpanden om de 
leegstand tegen te gaan. Hij zoekt daar-
bij de verbinding tussen huurders en ver-
huurders.

NOORD:

Bert Bouwman 
(Gezondheidscentrum)
Motivatie: Bert Bouwman brengt diverse 
disciplines samen in één gebouw (tandarts, 
huisarts, fysiotherapeut en huidtherapeut).

Annette Boogerd (Het Pakhuis)
Motivatie: Annette Boogerd brengt mensen 
samen in haar winkeltje in 2e hands spullen 
dat tevens fungeert als buurthuis in Nieuw 
Noord.

Marcel van Rhee (Kenamju)
Motivatie: Met Marcel valt altijd samen te 
werken. Hij ondersteunt diverse evenemen-
ten met spinning zoals Cycling Zandvoort, 
de Circuit Run, de Zomermarkt.

Nu alle genomineerden aan u zijn voorgesteld start de verkie-
zing. Om iedereen in de gelegenheid te stellen om te kunnen 
stemmen, zijn daarvoor dit jaar 3 opties: via een stembriefje 
in deze krant (zie pagina 2), via het e-mailadres ovhj@zand-
voortsecourant.nl en binnenkort ook via de ZandvoortApp.
 
Er kan tot 17 november gestemd worden. Op 28 november, tij-
dens de Ondernemersavond die dit jaar in Center Parcs wordt 
georganiseerd, worden de winnaars per categorie en uitein-
delijk de ‘Ondernemer van het Jaar 2013’ bekend gemaakt.

Use your talent!

De afgelopen weken hebben een aantal jonge 

Zandvoorters laten zien hoe zij hun talent inzetten 

om vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligerswerk 

suf, saai, stom? Echt niet! Dat hebben deze enthou-

siaste mensen wel bewezen. Deze week, ‘last but 

not least’, Tijl Bluijs. 

“Ik was vroeger best een stevig mannetje en vond 
sporten helemaal niet leuk!”, lacht Tijl, “totdat ik met 
mijn broer meeging naar reddingszwemmen.” Dat 
leek hem wel wat. Vervolgens werd hij eens op het 
strand bij de Zandvoortse Redding Brigade (ZRB) ge-
vraagd en is er nooit meer weggegaan.

“We zijn op strand een hechte vriendengroep en kun-
nen altijd nieuwe collega’s gebruiken. Vanaf je 12e jaar 
mag je al meehelpen en meevaren op de boot, als het 
rustig weer is. Je kunt de jeugdopleiding gaan doen, 
waarbij je onder andere goed leert zwemmen, red-
dings- en vervoersgrepen leert en hoe je onder een 
golf moet duiken”, vertelt hij. Huh? Ogen en neus dicht 
en plonzen maar? “Nee, je moet er op het juiste mo-
ment in duiken en niet direct ademhalen als je boven 
komt. Er kan nog een golf achter zitten”, legt Tijl uit. 

Heb je Junior Beach Patrol A, B en C op zak en toe-
stemming van de commandant, dan ga je als je dat 
leuk vindt na je 16e door voor Junior Lifeguard. “Dat 
is best zwaar: je moet een proeve van bekwaamheid 
afleggen waarbij je een bepaald aantal uren moet va-
ren, je volgt een EHBO-cursus en leert werken in de 
ZRB-meldkamer. Daarna kun je nog (Senior) Lifeguard 
worden”, vertelt Tijl.

Natuurlijk is de opleiding heftig, je hebt immers met 
mensenlevens te maken. “We werken veel samen met 
de ZRB Bloemendaal en soms hebben we een grote 
gezamenlijke oefening met de KNRM. Geweldig, daar 
leren we echt super veel van!”, volgens Tijl. Als een 
ambulance gewenst is bij een noodgeval, dan rijden 
de auto’s van de ZRB het ambulancepersoneel en pa-
tiënt over strand omdat een ambulance niet in staat 
is om over het zand te rijden. De ZRB bestaat geheel 
uit vrijwilligers. Petje af voor onze Zandvoortse ‘Bay 
Watchers’!

Tijl Bluijs

Tijl Bluijs



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Relax for You - 06-29621866
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u dat wij 
onze nieuwe 

kerstetage al hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand oktober voor Pashouders

500 gram runder gehakt + 
4 braadworstjes samen € 5,95

DE ORIGINELE
BOEREN SEPTEMBER KAAS

*zwaar romig en heerlijk pikant!
NU 500 gram voor maar € 7,95

Nu met Zandvoort Pas;
aNti hoofdPijN
MaSSaGE
(kuur bestaat uit 3 behandelingen)

www.PraktijkixchEl.Nl

wEllNESSPraktijk

10%
kortin

g



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort 

winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.
Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer 
diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van 
winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ontspannende 
rug massage, normaal € 25,- 

nu voor €14,50 

Massage - lichaamspakking - magnetiseren 
kaartleggen - paraffine behandelingen

Willem-Kloosstraat 8
2041BK Zandvoort
Behandeling op afspraak 
tel. nr.06-29621866

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588
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KIES Hulp voor kinderen bij 
echtscheiding start op 28 oktober

Aanvangsdatum gewijzigd! U kunt zich nog inschrijven. 

Een echtscheiding van de ouders heeft op kinderen een enorme impact. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin start daarom met een gratis 
KIES training (Kinderen In een Echtscheidings Situatie).
Deze training is gericht op het verwerken van de scheiding. 

In acht bijeenkomsten praten kinderen door middel van creatieve 
opdrachten en spel over de verschillende thema’s rondom de scheiding. 
De bijeenkomsten richten zich op het verwerken van de echtscheiding 
en het leren omgaan met de nieuwe situatie. Bij leeftijdsgenoten uit de 
eigen omgeving vinden kinderen herkenning, steun en tips.

Voor wie: kinderen van 8 t/m 12 jaar
Data:  4 , 11, 18 en 25 november - 2, 9 en 16 december
Tijd: 15.45 - 16.45 uur
Locatie: Centrum voor Jeugd en Gezin in Zandvoort; 
 Dr. Jac. P Thijsseweg 24a 

Informatie/ aanmelden:  
Ingrid Ruijgrok van Kontext, tel 023- 5433245 of iruijgrok@kontext.nl

www.cjgzandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

VRIJDAG 25 OKTOBER 

FEESTELIJKE
OPENING

THOMSONSTRAAT 1  2041 TA  ZANDVOORT

ZORG SERVICE 
ZANDVOORT
TANDARTS, HUISARTS, FYSIOTHERAPIE

EN HUIDTHERAPIE 

Iedereen is welkom voor 
een rondleiding in ons 
nieuwe zorgcentrum.

Kroon Vis is aanwezig 
voor een hapje.

13:00 TOT 17:00 UUR
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Magic Cabaret Theater Diner bij Thalassa vers aan zee
Maandag 28 oktober kunt u genieten van een geweldig 
feest bij strandpaviljoen Thalassa vers aan zee. De familie 
Molenaar is erin geslaagd om de twee top illusionisten 
Rob en Emiel vast te leggen. Tijdens hun show wordt door 
Thalassa een geweldig diner met vier gangen voorge-
schoteld.

De twee illusionisten wer-
den bij het grote publiek be-
kend als finalisten van het 
programma De Nieuwe Uri 
Geller, waarin mentalisme 
centraal stond. Maar dat is 
niet het enige dat zij hebben 
gedaan, al jaren verweven 
Rob en Emiel magie, cabaret, 
verwondering en humor in 

‘feel-good performance-acts’ 
voor hun eigen theatershows 
en evenementen. Hun acts 
op verschillende nationale en 
internationale wedstrijden 
werden met goud beloond. 
In 2006 behaalden zij zelfs 
goud in drie verschillende 
categorieën, kregen een eer-
volle onderscheiding voor 

hun komische presentatie 
en wonnen de Grand Prix, de 
hoogst haalbare Nederlandse 
goochelprijs, waarmee zij 
Nederlands kampioen goo-
chelen zijn. Maar de hoog-
ste onderscheiding die zij 
mochten ontvangen, was de 
titel Beste Mentalisten ter 
Wereld tijdens het Wereld-
kampioenschap Mentalisme 
in 2009. Daarmee behoren 
zij officieel tot de absolute 
wereldtop en hebben over 
de hele wereld hun kunsten 
getoond. Van Australië tot 
Zweden en van Zuid Korea 
tot de VS.

                      Jan Peter Versteege

Zandvoortse Koerant. Als onderzoeksjournalist bij de Hollandse 
Dagblad Combinatie heeft hij tot dit jaar gewerkt, totdat hij 
zijn baan vaarwel zei. Hij vond het tijd worden om de laatste 
jaren van zijn werkzame leven te geven aan de medemens. Op 
30 augustus 2013 is hij afgestudeerd als Pre-master en Master 
Geestelijke Verzorging. Zijn wens is om geestelijke verzorging 
aan te bieden buiten de bejaardenzorg en de psychiatrie. Want 
vooral in de thuiszorg is een grote behoefte aan geestelijke ver-
zorging die er momenteel niet is. Misschien iets voor Zandvoort?

Het gezin Versteege is zeer muzikaal, het is bij de kinderen 
met de paplepel in gegoten. Geheel in de stijl van Jan Peter 

studeerde hij onder meer bij Maria Rondèl waar hij in 
2001 aan het Alkmaarse conservatorium als 

‘oudere jongere’ zijn diploma DM Solozang 
Klassiek behaalde. Versteeg is daarna 

enkele jaren gecoacht door zangpe-
dagoge Thea v.d. Putten en speciali-

seerde zich als ‘serieuze’ bas. Sinds 
de jaren negentig is hij actief 
als solist (bas-bariton) en is ook 
zangpedagoog. Hij is dirigent 
van het kamerkoor I Cantatori 
Allegri en zo was hij ook 10 jaar 
dirigent van het gemengd kerk-

koor De Brug in Heiloo. Vanwege 
zijn studie en drukke werkzaamhe-

den heeft hij daar afscheid genomen. 
In zijn zangstudio geeft hij om de week 

les aan getalenteerde leerlingen. 

Denk nou niet dat er geen tijd is voor hobby’s. Hij 
heeft een uit de hand gelopen hobby in het cafébedrijf en is 
lid van een biergenootschap. Verder leest hij graag hoe kan het 
ook anders, boeken die te maken hebben met het geloof: de 
zogeheten reality thrillers.

Dorpsgenoten

Jan Peter Versteeg is een geboren en getogen Zandvoorter. 
Zelf geeft hij zijn bijnamen aan, hij is er een van 
Cor van Jan, van Maartje van Kees van Huib. 
Zo, nu weten we nog niets maar het be-
tekent dat de tak Versteege al heel lang 
voorkomt in het dorp Zandvoort. Jan 
Peter, geboren in 1956, komt uit een 
gezin van 9 kinderen: 3 jongens en 6 
meisjes. Hij is de oudste jongen uit 
het gezin en hij is zeer leergierig. 
Op de Mariaschool was hij al gauw 
uitgeleerd: “Eigenlijk verveelde ik 
me. Ik was blij dat ik naar de mid-
delbare school mocht.” Het werd 
het Triniteits Lyceum in Haarlem. Op 
14/15 jarige leeftijd was hij al op zoek 
naar hogere machten en ging hij naar 
het klooster in Egmond, om vervolgens een 
rondreis te maken door de kibboetsen in Israël, 
waar hij een jaar verbleef bij de Kopten. Hij is een per-
soon die alles leuk vindt. Toen hij later accountant werd, stu-
deerde hij ernaast theologie en haalde zijn propedeuse aan KTH 
Amsterdam. Tussendoor volgde hij de LOI dagbladjournalistiek 
en werd freelance verslaggever bij het Zandvoorts Nieuwsblad/ 

Jan Peter Versteege
Graag wil ik aan u voorstellen een bevlogen mens die let-
terlijk en figuurlijk veel noten op zijn zang heeft. Zijn naam 
is Jan Peter Versteege. Hij is de drijvende kracht achter de 
maandelijkse Taizévieringen en is zangpedagoog. Sinds 
kort heeft hij zijn baan als journalist verlaten en zijn Mas-
ters Geestelijke Verzorging aan de universiteit van Utrecht 
behaald. Jan Peter Versteege heeft een hele lange CV met 
wat hij in de jaren zoal gedaan heeft. Maar laten we ge-
woon bij het begin beginnen.

door Nel Kerkman

Weer

Temperatuur

Max 15 16 16 16

Min 12 12 11 12

Zon 25% 20% 20% 20%

Neerslag 60% 35% 65% 90%  

Wind wzw. 5 zzw. 4 z. 4-5 zzw. 5

De wisselvalligheid 
blijft troef

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Het oude record uit 1917 
werd met een paar milli-
meter scherper gesteld. De 
echte zondvloedachtige re-
genhoeveelheden vielen in 
Zuidwest-Nederland waar 
Goeree-Overflakkee op 125 
millimeter kwam. De beel-
den met wateroverlast en lo-
kale overstromingen hebben 
we kunnen zien op televisie. 
De situatie deed denken aan 
die van 1998 toen er nog wat 
meer neerslag viel in dezelf-
de regio. 

Zandvoort kwam uit op 
ongeveer 50-60 millimeter 
water in een periode van 
ruim 24 uur tijd. De rest 
van de week blijft het on-
bestendig met regelmatig 
een regenperiode of enkele 
buien. Actieve depressies 
met hun frontale aanhang 
blijven zich nog wel met ons 
weerbeeld bemoeien. De 
woensdag verliep overwe-
gend droog, maar vooral in 
de avond regende het alweer 
uit zuidwest.

Donderdag tot en met za-
terdag blijft het niet geheel 
droog, maar de droge perio-
den zijn wat langer. Vooral de 
zondag lijkt weer een flink 
nat dagdeel in petto te heb-
ben. Het is niet bepaald koud 
te noemen en tegen of in het 
weekend kan de tempera-
tuur met wat mazzel tijdens 

een paar drogere momenten 
in een zuidelijke stroming nog 
oplopen richting de 18 graden.

De wind waait de gehele 
periode uit een richting die 
varieert van westzuidwest 
tot zuid. De kans op flink wat 
zonnige momenten is klein in 
dit soort situaties, dus vaak is 
het ronduit somber. De zo-
nale (west) circulatie lijkt tot 
wasdom te zijn gekomen aan 
het einde van de week en in 
theorie kan zo’n stroming wel 
een paar weken aanhouden. 
De weermodellen laten voor 
de komende tien dagen dan 
ook geen mooi en stabiel ho-
gedrukgebied prijken op de 
voor ons gunstige stek. Het 
zou best eens tot en met het 
einde van deze oktobermaand 
wisselvallig kunnen blijven in 
West-Nederland.

Berucht was ook oktober 1974 
toen het leger er aan te pas 
moest komen om het res-
tant van de bijna verzopen 
aardappeloogst te rooien. Op 
een enkele stek (Wassenaar) 
viel tot 230 millimeter wa-
ter die maand. Zandvoort en 
Bentveld overschreden met 
gemak de 190 liter water per 
vierkante meter. 

Meer weerinfo via www.weer-
primeur.nl

weerman Marc Putto

Het afgelopen weekend was regionaal uitzonderlijk nat. 
Zo nat zelfs dat het landelijk hoofdstation in de Bilt nog 
nooit zo’n regenrijk etmaal had. Binnen een tijdspanne 
van 24 uur viel daar 63 millimeter. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

U kunt deze heren aan het 
werk zien op maandag 28 
oktober aanstaande tijdens 
een vier gangen diner bij 
Thalassa vers aan zee. De 
ontvangst is om 19.00 uur. 
Tussen de gangen door zul-
len de heren optreden en na 
afloop is er normaal gespro-
ken nog een toegift in de di-
nerzaal. Dit mag u echt niet 
missen. Culinair genieten 
met geweldig entertainment 
dus, want wat deze artiesten 
uithalen, grenst aan het on-
gelooflijke. Zie de advertentei 
elders in deze krant voor de 
reserveringsmogelijkheden.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z A N D K O R R E L S
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg 

en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 

023-5353591 
of 06-22209568

.........................................................
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Voor een pedicure 

behande ling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hot-stone massage 
en / of Reiki behandelingen.

Pro-voet lid. 
16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

Denk voor de naderende 
feestdagen eens aan het 

geven van een cadeaubon!

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl 
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Klussen-Renovatie-Bouw 

P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers en 
keukens. Kunststof kozijnen 

VEKA. Poolse kwaliteit! 
Ook voor schoonmaakwerk 

voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212 

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort. 
Voor uw APK, alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 0653231754

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15,-
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.
schroten 13x90 mm € 2.60/m
lengtes van 2.10 tot 5.40 m.

gipsplaat v.a. 3.99 / m2
lewisplaat 14.42 / m2

andere artikelen 
op bestelling

ZZP-ers en aannemers 
korting!

geopend ma-za op afspraak 
tot 20.00 uur

adres: Achterom 7, 
Zandvoort

uitsluitend á contant, 
geen pin

.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

.........................................................
Woonruimte te huur: 

woon/slaapkamer, bad, 
douche, toilet, keuken.
 Incl. GWL+internet/TV. 

Per 1 nov. Huur: € 750 p.m. 
+ 1 mnd. borg.

Tel. 06-53344660
.........................................................

Te huur garagebox 
De Schelp € 135,-

06-24220366 voor
lange periode

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, 
maar omlaag met de prijs!

Basisbeh. sch.maken + 
nagels knippen + 
eelt verwijderen + 

evt. likdoorns weghalen + 
creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info:5734944 of 
06-50203097

.........................................................
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Top muziek uit Ierland!

The Fureys 
& Davey Arthur

Maandag 4 november
in theater De Krocht.

Kaarten nu verkrijgbaar
via www.thefureys.nl

of tel. 06-54677947

Wie bewust kiest 
voor kinderopvang,

 kiest voor 'SKiP-Natuurlijk'! 
Veilig en verantwoord, 

maar ook vrij en speels! 
Ervaringsgericht en 

betrouwbaar, 
maar ook 

flexibel en gastvrij! 
www.pippeloentje-pluk.nl

.........................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946

Voor al uw 
binnen en buiten 

schilderwerk. 
www.023schilderwerken.

wordpress.com
.........................................................

Nikki’s nails 
cosmetische voet 
& handverzorging
Voetbehandeling: 
eelt verwijderen/

nagels verzorgen/scrub/
crème/lakken € 17,50. 

Manicure € 10,-. 
Parkeren vrij. Tel. 

06-27241499
.........................................................

Hoor wie klopt daar 
kinderen…? 

Binnenkort zal 
Sinterklaas weer naar 

Zandvoort komen! 
Ook Sint en zijn 

Pieten bij u thuis?
 Boek Sinterklaas en Piet 

direct vanaf € 50 
via 023-6200064 of 

www.onair-events.nl.

Te huur: 
garageboxen

Tjerk Hiddesstraat
€ 105,- excl. BTW

06-54340744
.........................................................

T.h. compl. kamer 
met keuken, ged. badk., 

wifi, tv met box. 
Vrije opgang, roken oké. 
Incl. schoonm. wassen. 

1 pers. € 150 p/w, 
2 pers. € 220 p/w. 

Bij station en centrum. 
Tel. 06-50426295

.........................................................
Elke dinsdagavond

Darttoernooi
in café Buddy’s

Inschrijving € 5,-
Aanvang 20.00 uur

.........................................................
Te koop 

in centrum: 
overdekte parkeerplaats 

in beveiligde parkeerkelder 
€ 19.500,-. 
Tel. 5714165

.........................................................
Schilder heeft tijd over. 

€ 15 p/u. 
Nu -10% winterkorting.
Ook stucwerk mogelijk, 

v.a. € 8 p/m2
Tel. 06-27048739

.........................................................
Tijdelijk studio/kamers 

te huur. 
Vanaf nu t/m 31 maart 2014. 
Prijs vanaf € 550,- alles incl.

 Info via 023-5719541

ONDERNEMERS! GELD VERDIENEN? 
Breng dan uw administratie op orde!  

Ik zorg voor een vrijwel accountant-klare administratie 
voor slechts € 50,- per maand. Inzicht in uw inkomsten en 

uitgaven, inkopen en verkopen; sneller uw BTW retour. 
Ook ledenadministraties/-facturatie. 

Bel voor een gratis gesprek Eric Ravestijn: 06 51 44 21 51 

SMS* WENS NAAR 4333 EN
DONEER EENMALIG 2 EURO
SMS* WENS NAAR 4333 EN
DONEER EENMALIG 2 EURO

®
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Waar men vroeger 
een gezellig plekje 
om de haard koos, 

zit men nu met  
een smartphone naast 
een wandstekkerdoos.
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Tegeltje

Kijk nou eens!
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Als we één valuta willen hebben en houden in Europa, 
zou het dan niet handig zijn de biljetten ook identiek aan elkaar te houden?

Uitgesproken!

Dit is de naam mijn nieuwe bedrijf waar ik enkele maan-
den geleden mee ben gestart. Als starter moet je jezelf 
laten zien. Aan de wereld. Dat is zo makkelijk nog niet. 
Met een beetje geluk krijg je via via nog wel eens een 
klusje. Maar dat is niet voldoende natuurlijk. 

Nu noem ik mezelf ‘deskundig’ op het gebied van 
Branding & Design. En net zoals je andere bedrijven een 
bak vol goede adviezen kunt geven hoe ze zichzelf goed 
in de markt kunnen zetten, is het voor jezelf weer een 
ander verhaal. Acquisitie doen is nog niet zo eenvoudig 
namelijk. En ga ik wel of geen Facebookpagina, Blog, 
Pinterest of een Twitteraccount aanmaken bijvoorbeeld? 
Hedendaags moeten mensen al een overkill aan informa-
tie verwerken. En ik ben bang dat mijn Facebookpagina 
verdwijnt tussen alle andere ‘likes’ van andere merken 
en bedrijven. En dat gebeurt! Tenzij je leuke ‘posts’ be-
denkt, toch? Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat 
de Facebook pagina van een Amerikaans Fastfood keten 
‘Tacobell’, de meeste ‘likes’ heeft op zijn posts. En als ik 
dan op hun pagina kijk, dan hebben de instagram-ach-
tige shots mijn aandacht. Het beeld spreekt! 

Mensen blijven ook eerder bij beeld dan bij een tekst 
hangen, blijkt ook weer uit een ander onderzoek. We 
zitten nu eenmaal in een visueel tijdperk. Tegenwoordig 
wordt er minder tekst en meer beeld gebruikt om de le-
zer te prikkelen in het medialandschap. En Branddressers 
gaat voornamelijk over communiceren met beeld en 
vorm, maar vooral om merken en bedrijven nog mooier 
te maken!

Wat dan wel om naamsbekendheid te krijgen? Juist, een 
column aan wijden! En misschien toch een Facebook pa-
gina aanmaken? Met mooie plaatjes 
uiteraard. En dan? Levert dit mij pro-
jecten op? Nieuwe vrienden? Fans? 
Dat is de vraag die andere onderne-
mers zich ook stellen. Daar zit maar 
1 ding op: het gewoon uitproberen!

Branddressers.nl
Eigenlijk is hij best verlegen, de 44 jarige Michael Lijn-
zaat uit Zandvoort. Maar waarom, dat kan hij feitelijk 
niet uitleggen. Hij werkt als medewerker Groenvoor-
ziening op de Algemene Begraafplaats Zandvoort en 
hij vervangt zijn baas bij afwezigheid, als plaatsvervan-
gend beheerder van de begraafplaats.

door Mandy Schoorl 

Na zijn opleiding Groenvoorziening A, op het Clusius College 
in Alkmaar, is Michael terecht gekomen bij Van Empelen 
& Van Dijk waar hij 10 jaar heeft gewerkt, alvorens hij de 
richting van zijn werk veranderde en, eveneens 10 jaar, als 
koerier bij DHL in dienst is geweest. Het was hier waar hij 
zijn huidige vrouw Vivian leerde kennen. Michael heeft sinds 
zijn jeugd al 7 straten in ons dorp bewoond, eerst nog sa-
men met zijn ouders, en later samenwonend met zijn vrouw 
Vivian en hun twee kinderen van 10 en 8 jaar jong, die hij 
overigens graag helpt met spelletjes doen, voornamelijk op 
de Wii en de Playstation.

“We zijn getrouwd omdat we zin hadden in een feestje”, 
licht Michael toe, “niet omdat het hoorde of omdat het 
moest. Mijn moeder had een operatie gehad en daar was ze 
goed uitgekomen, en toen hadden we zoiets van: het wordt 
tijd voor een feestje.” Het werd een mooi feest bij strandtent 
17, toentertijd nog ‘No Name’ genaamd en in handen van 
zijn broer. Het geeft wel aan hoe hij leeft: van dag tot dag, 
weinig plannen in ieder geval. Nou ja, eentje wel, volgend 
jaar februari, want dan vieren Michael en Vivian hun 12,5 
jarig huwelijk. Iets om best trots op te zijn in deze tijden.

Op zijn werk is voornamelijk het onderhoud en snoeiwerk 

van het groen op het terrein wat Michael bezig houdt. Maar 
ook de paden schoonhouden, als contactpersoon fungeren 
voor paswerkmedewerkers, en het behandelen van van-
dalismemeldingen vallen onder zijn werkzaamheden. De 
contacten met de mensen boeit hem. Het is dankbaar werk, 
hij wil er graag voor mensen zijn. Verantwoordelijk en be-
trouwbaar zijn dan ook competenties die hem goed passen. 
Trots is hij op zijn zelf gecreëerde as-strooiveldje. 
Sinds kort heeft hij weer contact met collega’s van DHL 
die hij enigszins uit het oog verloren was. “Facebook doet 
tegenwoordig een hoop”, vertelt hij lachend. Een reünie 
lijkt geboren. En vakantie vieren op een boerencamping, 
dat is zijn ding. Dan staat hij vroeg op met zijn kinderen en 
houdt zich heerlijk bezig met de dieren en alle voorkomende 
werkzaamheden daaromtrent.

Michael is een tevreden mens, en heeft naast het samen 
zijn met zijn vrouw en kinderen weinig ambities, dromen of 
wensen. “Ach, misschien een beetje meer salaris, dat zou wel 
heel wenselijk zijn”, brengt hij tot slot met een ondeugende 
klank uit, “dan is het toch wat makkelijker rondkomen.”

‘Van dag tot dag’
Interview

Michael Lijnzaat
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Enkele weken geleden is voor één keer de weekmarkt 

verplaatst naar de Grote Krocht. Het experiment zal 

moeten leiden naar een definitieve verplaatsing naar de 

winkelstraat, iets waar de winkeliers blij mee zullen zijn. 

De eerste tekenen dat er een weekmarkt in Zandvoort 

Weekmarkt op De Krocht? De plannen waren er al 35 jaar geleden
&Heden  Verleden

gerealiseerd zou gaan worden, stammen uit 1978. De Fe-

deratie Handelsvereniging Hanze Zandvoort verdedigde 

een plan om daartoe te komen. 

Het heeft echter nog twee jaar geduurd voordat het plan 

geconcretiseerd werd. Een van de discussies toentertijd 

De laatste weekmarkt op de Prinsesseweg was op 27 augustus 2008

was de locatie. Het gemeentebestuur hield vast aan haar 

eigen plan om de markt op de Prinsesseweg te laten 

plaatsvinden terwijl de Zandvoortse ondernemers meer 

voelden voor de Grote Krocht. En dat staat nu, bijna 35 

jaar na dato, op het punt om te gaan gebeuren. 

Het eerste bericht dat wij 
konden vinden stond in het 
Zandvoorts Nieuwsblad van 
6 april 1978:

Vrijdagavond 
koopavond
Het was me de agenda wel, 
die het bedrijfsleven maan-
dagavond moest afwerken. 
Behalve de toeristenbelas-
ting kregen de verzamelde 
middenstanders nog twaalf 
urgente zaken voorgescho-
teld. In de meeste geval-
len konden de aanwezigen 
zich aansluiten bij de visie 
van het bestuur. Slechts bij 
enkele punten laaiden de 
discussies hoog op. De infra-
structuur van de badplaats 
zou moeten veranderen, 
meer in de richting van het 
verblijfstoerisme, vond men. 
Een streven dat succes zou 
opleveren als er moderne 
objecten voor de recrean-
ten worden gerealiseerd. 
Een voorstel om te komen 
tot een weekmarkt tijdens 
het seizoen vond veel bij-
val, evenals een poging om 
ook voor de zondagen in de 
winter een ontheffing van 
de winkelsluiting te ver-
krijgen. Het bestuur gaat de 

mogelijkheden onderzoe-
ken. De koopavond werd na 
enig geharrewar definitief 
vastgesteld. Het ging tussen 
de donderdag en de vrijdag, 
maar aangezien de meeste 
omliggende gemeenten de 
donderdag hebben, koos de 
Zandvoortse middenstand 
voor de vrijdag.

Een week later stond er in de-
zelfde krant een oproep om 
te komen tot een commissie 
Markt: 

OPROEP
De commissie Markt in 
oprichting verzoekt gega-
digden voor de te houden 
weekmarkt gedurende de 
maanden juni, juli en au-
gustus zich aan te melden 
bij Drogisterij Moerenburg, 
Haltestraat 8. Het ligt in de 
bedoeling dat deze markt 
1x per week op donderdag 
op de Prinsesseweg wordt 
gehouden. Dit alles onder 
voorbehoud Gemeentelijke 
Goedkeuring. Gegadigden 
moeten zich uiterlijk vóór 
19 april aanmelden.
COMMISSIE 
WATERDRINKER, KEUR,
ELDERING en 

MOERENBURG.

Het Zandvoorts Nieuwsblad 
meldde een jaar later, op 5 
april 1979, dat de raadscom-
missie Algemene Zaken en 
Ruimtelijke ordening een 
gunstig advies aan het col-
lege kon geven om te komen 
tot een weekmarkt: 

Niet vóór het jaar 1980 
van start
Voorstel weekmarkt gunstig 
ontvangen
Het advies van de commis-
sie van Algemene Zaken 
en Ruimtelijke Ordening 
luidt gunstig voor het hou-
den van een weekmarkt in 
Zandvoort. Hoewel er een 
bezwaarschrift tegen de 
weekmarkt was binnenge-
komen, ondertekend door 
41 middenstanders, was het 
verzoek voor het houden van 
een weekmarkt wel degelijk 
afkomstig van de Federatie 
Handelsvereniging Hanze. 
Van As (CDA) vond de angst 
van sommige middenstan-
ders wel begrijpelijk, maar 
stelde zich op het standpunt 
dat de besturen van de des-
betreffende organisaties het 
met het voorstel eens zijn, er 

zelfs om hadden verzocht, 
zodat het gemeentebestuur 
zich in dit geval niet in kon 
laten met de problemen van 
de individuele personen.

Plaats
Gielen (VVD) zag de week-
markt 's zomers liever op de 
Grote Krocht en 's winters 
op de Prinsesseweg, omdat 
naar zijn mening de week-
markt ook veel kopers naar 
de winkels lokt. Voorzitter 
Machielsen was het met 
deze zienswijze niet eens, 
een weekmarkt trekt ook 
automobilisten en die moe-
ten ergens hun auto laten, 
terwijl ook aan het parkeer-
probleem van de marktlie-
den gedacht moest worden. 
Bovendien was daar dan 
nog de bevoorrading van de 
winkels die in gevaar kwam, 
wanneer men de markt op 
de Grote Krocht zou houden. 

Experiment
Juist omdat het hier een ex-
periment betreft moet men 
die overweging laten gelden 
die de meeste kans van sla-
gen biedt en dat was naar 
de stellige overtuiging van 
Machielsen een weekmarkt 
op de Prinsesseweg. De ove-
rige commissieleden deel-
den deze zienswijze, zodat 
men accoord ging, behalve 
dan de VVD over de plaats 
van de markt.

Niet voor 1980
De weekmarkt zal dan 
op woensdag worden ge-
houden. Gedurende de 
niet-toeristische maanden 
waarschijnlijk van 10.00-

16.00 uur, doch de drie zo-
mermaanden, juni, juli en 
augustus van 14.30 tot 20.30 
uur. Deze tijd is in overeen-
stemming met het bepaalde 
in de winkelsluitingsveror-
dening. Ook qua omvang 
moet verschil gemaakt wor-
den tussen het toeristensei-
zoen en de andere tijd. In het 
seizoen wordt geadviseerd 
een markt met vijfenzeven-
tig kramen te houden, ter-
wijl dit buiten het seizoen 
teruggebracht kan worden 
tot vijfenveertig kramen. 
Gezien de nog noodzakelij-
ke voorbereidingstijd is het 
waarschijnlijk dat de markt 
in 1980 van start kan gaan.

Op 30 maart 1980 bracht 
het Zandvoorts Nieuwsblad 
dan eindelijk het goede 
nieuws: de weekmarkt op de 
Prinsesseweg zou op woens-
dag 9 april feestelijk worden 
geopend:

Opening weekmarkt 
woensdag 9 april
Zoals het er nu uitziet zal de 
weekmarkt op woensdag 9 
april aanstaande feestelijk 
worden geopend. Er zullen 
zevenenvijftig kramen zijn 
die onderling een grote ver-
scheidenheid bieden. Er zijn 
vertegenwoordigers uit wel 
haast iedere branche, zoals 
groente en fruit, aardap-
pelen, zuivel, dropen, sui-
kerwerken, stroopwafels, 
manufacturen, schoenen, 
stoffen, kleding, tweede-
hands boeken, huishoude-
lijke artikelen, babykleding,
lingerie, bloemen en plan-
ten. Ruim vijfhonderd in-

schrijvingen uit het gehele 
land werden ontvangen, 
doch er is op deze week-
markt slechts plaats voor 
zo'n kleine zestig kramen. De 
enige Zandvoorter die over 
een permanente plaats be-
schikt is de heer Spaan, die 
stoffen verkoopt. Toewijzing 
geschiedde door loting. 

Al na een jaar had de week-
markt voor diverse discussies 
gezorgd en dat zou in de ja-
ren daarna nog regelmatig 
voorkomen. Ook voor en tij-
dens de bouw van het Louis 
Davids Carré hebben buurt-
bewoners van de weekmarkt, 
die ondertussen op het 
Zwarte Veld staat, bezwaar 
gemaakt tegen de plaats van 
de markt. In 1980 was er zelfs 
een vereniging ‘Vrienden van 
de weekmarkt’ in oprichting. 
Uit die hoek komt de vol-
gende ingezonden brief uit 
de Zandvoortse Koerant van 
november van dat jaar. Let u 
ook even op de spelling die 
deze krant voerde:

Ingezonden brief
Volgens de kranten wil de 
Federatie Handels ver enig-
ing Hanze Zandvoort de 
nog geen jaar oude week-
markt op de Prinsesseweg 
verplaatsen naar de Grote 
Krocht en het assortiment 
van de markt aanpassen aan 
het specifiek toeristische ka-
rakter van Zandvoort. Deze 
nogal ingrijpende veran-
dering van de lokatie van 
de weekmarkt en het aan-
bod van de koopwaar acht 
de federatie noodzakelijk 
'omdat gebleken is dat het 
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De huidige situatie op het Zwarte veld is tijdelijk

Opnieuw is een markt op De Krocht uitgeprobeerd

plaatselijk bedrijfsleven in 
plaats van een versterken-
de faktor een verzwakkende 
faktor heeft binnengehaald. 
Kortom: het paard van Troje 
met bijna hetzelfde noodlot-
tige gevolg. Dat kan niet en 
wanneer de federatie haar 
zin krijgt moet de week-
markt het volgende seizoen 
verhuizen en zich in het ver-
volg richten op het specifiek 
toeristische karakter van 
Zandvoort. Wat dit laatste 
nu precies voorstelt blijft in 
het duister gehuld maar de 
bedoeling van de federatie is 
zonneklaar: een weekmarkt 
waar de angel van de kon-
kurrentie uit is en de nering-
doenden geen gevaar heb-
ben te duchten. Een markt 
die is teruggebracht tot een 
onschuldig vermaak van 
jong en oud, inwoners en zo-
mergasten. Dat de Federatie 
Handels vereniging Hanze 
Zand voort opkomt voor haar 
leden is haar goed recht, 
plicht zelfs, maar de konsu-
menten zijn er ook nog. Zij 
-en de marktlui niet te ver-
geten- willen eveneens een 
stem in het kapittel. Met de 
plaats van de markt zijn de 
inwoners van Zandvoort in 

het algemeen best tevreden 
en datzelfde geldt voor zover 
bekend ook voor de markt-
mensen. De idee om de 
markt aan te passen aan het 
specifiek toeristische karak-
ter van Zandvoort -wat dat 
ook moge zijn- is te dwaas 
om een ogenblik serieus 
in overweging te worden 
genomen. Het zal het eind 
van de markt betekenen, om 
nog maar te zwijgen van de 
reaktie van de Zandvoortse 
konsumenten op het om 
zeep brengen van het pro-
jekt. Wij zullen ons dan ook 
met kracht verzetten tegen 
iedere poging om de week-
markt te verplaatsen en het 
assortiment van de week-
markt te amputeren. Met 
de verkoop van schepnetjes, 
zandvormpjes, windmolen-
tjes en bolderwagens zijn de 
ingezetenen van Zandvoort 
op geen enkele wijze gebaat, 
wél met het aanbod van 
betaalbare voedingsmid-
delen en andere noodza-
kelijke levensbehoeften. In 
Zandvoort zeker geen over-
bodige luukse.

De vrienden van de week-
markt i.o.

door Joop van Nes

Een bevlogen Gé Titulaer

The Hedi’s International nemen u in de boot

Gé Titulaer trekt veel publiek naar theater De Krocht

Nieuwe show van
Hedi's International

Malle Babbe bij 
Classic Concerts

Afgelopen zondag was het nu niet bepaald prettig om over 
straat te moeten. Pluvius was kwaad en stuurde zijn regen 
in bijna verwoestende vlagen over het Zandvoortse. Om 
dan toch een zeer goed gevulde theater De Krocht te krij-
gen moet er wel wat gebeuren, en zo was het dan ook het 
geval. Jazzzanger Gé Titulaer trad, voor het eerst sinds 9 
mei 2010, weer op in Zandvoort en met een wel zeer be-
kend trio en daar wilde men graag voor komen. 

De Hedi's International, Henk Jansen en Dick Hoezee, gaan 
met een compleet nieuwe show weer de bühne op. Dat lie-
ten de beide komedianten afgelopen weekend weten. Zij 
nemen u helemaal in de boot met het nieuwe, hilarische 
programma: Sailing Home!

Komende zondag zal het Haarlemse vrouwenkoor Malle 
Babbe een concert verzorgen in het kader van de Kerk-
pleinconcerten van stichting Classic Concerts. En goede 
wijn behoeft geen krans, net als dit koor. Het staat garant 
voor een concert dat klinkt als een klok, dat heeft Zand-
voort al enkele keren mogen meemaken.

Van het cadeau na hun af-
scheid vorig jaar, geld, heb-
ben zij besloten een cruise 
te boeken. En… dat valt totaal 
verkeerd uit. Alles gaat, bijna 
uiteraard, fout. Dat belooft 
op zaterdag 25 januari 2014 
weer een hele avond lachen, 
gillen en brullen te worden 
in theater De Krocht. In deze 
prachtig geschreven show 
maakt u de meest krankzin-
nige toestanden mee.

Zorg dat u op tijd bent met 
het kopen van de entreebe-
wijzen. Ze zijn eigenlijk te 

Vrouwenkoor Malle Babbe 
ontleent haar naam aan het 
bekende schilderij van Frans 
Hals waarop een vrouw 
wordt afgebeeld die duide-
lijk de vrolijke kanten van het 
leven kent. Het Haarlemse 
koor, met maar liefst 42 
leden, is opgericht in juni 
1982 door dirigent Leny van 
Schaik, die nog steeds dit 
koor leidt. Het koor kreeg na-
tionale en internationale be-
kendheid door de vertolking 
van de zogenoemde stem-
menorkestmuziek ‘Song of 
Survival’. Deze muziek werd 
in de Tweede Wereldoorlog 
gezongen door een koor van 
dertig vrouwen, opgesloten 
in een Japans internerings-
kamp op Sumatra. Helen 
Colijn, overlevende van dit 
kamp, schreef hierover het 
boek: “De Kracht van een Lied 

koop voor slechts € 12 maar 
Dick Hoezee laat weten dat 
iedereen een korting krijgt 
van niet minder dan € 2 op de 
normale prijs. “Leuker kunnen 
we het niet maken. Misschien 
leuk als Sinterklaas cadeau of 
onder de kerstboom”, zegt de 
Zandvoortse clown. De kaar-
ten zijn te koop in theater De 
Krocht en bij de ‘wandelende 
kassa’s’ in het dorp, te weten 
Anneke en Henk Jansen en 
Loes en Dick Hoezee. “Niet 
achteraf zeggen we wisten 
het niet! Gewoon komen”, 
zegt Hoezee met nadruk.

- overleven in een vrouwen-
kamp”. Op haar verzoek heeft 
Vrouwenkoor Malle Babbe 
in april 1995 de ‘Song of 
Survival’ op CD uitgebracht.

Op het programma ko-
mende zondag staan onder 
andere ‘Motetten’ van Felix 
Mendelssohn Bartholdy, 
met orgelbegeleiding van 
Piet Hulsbos; de mooie 
stad Haarlem wordt bezon-
gen, enkele liederen uit de 
Russisch Orthodoxe liturgie, 
het ‘Hutje bij de zee’ en het 
Zandvoorts volkslied.

Het concert in de Pro tes-
tantse kerk begint om 15.00 
uur en de kerk gaat om 
14.30 uur open. De entree 
bedraagt € 5 per persoon 
en daar krijgt u dan ook een 
programma voor.

door Joop van Nes jr.

Het begeleidende trio be-
stond deze zondag uit Jean 
Louis van Dam aan de vleu-
gel en op keyboards, Erik 
Kooger op drums en Eric 
Timmermans op zijn geliefde 
contrabas. Dat kon dus niet 
mis gaan! En dat ging het 
dan ook niet. Titulaer heeft 
een perfect gevoel voor ti-
ming en een prachtige stem. 
Hij schudt de nummers uit 
zijn mouw alsof het niets is 
en als je dan met drie van zul-
ke professionals mag werken, 
kan dat alleen maar zorgen 
voor nog meer kwaliteit.

Niet alleen de bekende stan-
daard jazznummers stonden 
op het programma. Er was 
volop ruimte om nummers 
uit de hitparade op een per-
fecte jazzmanier ten gehore 

te brengen. Ik noem alleen 
maar nummers als ‘Close 
to you’ van de Carpenters 
en ‘Sunny’ van Sunny & 
Cher, met een schitterende 
solo van Kooger. Maar ook 
‘Formidable’, van Charles 
Aznavour met een schitte-
rende Titulaer in de hoofdrol. 
Het publiek, kenners bij uit-
stek, genoot en gaf terecht 
de muzikanten een daverend 
applaus na afloop. Een prach-
tig concert dat degenen die 
wegens de klimatologische 
omstandigheden niet wens-
ten te komen, echt gemist 
hebben.

Op 10 november is het vol-
gende concert van Jazz in 
Zandvoort. Dan zal Sjoerd 
Dijkhuizen, één van de meest 
toonaangevende jazzsaxofo-
nisten van dit moment, een 
concert voor u verzorgen. 
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   10 28       13 17

 13         15 25\13    

 5     21 7\30        

   26           21 

   16       5\3      

   14     14\13        

   11 8\23           3

 22           5    

 10           5   

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  KFH   H     FGD  
    :   =    
  -   x      +  
  DDK   KD     FDA  
    +   =    
             
  JAB   GEH    HHD  
    -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

   10 28         13 17

 13 7 6     15 25\13 4 9

 5 3 2 21 7\30 6 7 9 8

   26 7 1 4 9 5 21  

   16 4 9 3 5\3 2 1  

   14 9 5 14\13 4 3 6  

   11 8\23 2 5 1 8 7 3

 22 7 2 4 9   5 4 1

 10 4 6       5 3 2

Oplossing Kakuro

 924 : 4 = 231
         
 -   x   +
 119 + 91 = 210
         
 =   =   =
 805 - 364 = 441

Oplossing Breinbreker

Dier van de Week
Marley is al voor de tweede keer in het asiel, hij is teruggebracht omdat hij te lang 
alleen moest zijn. Op zich kan hij dat wel, maar niet te lang. Marley is een hele lieve 
oudere heer van 11 jaar jong maar is nog erg actief. Hij speelt graag met de bal of met 
een stok. Met andere honden is hij wat wisselend. De ene keer is er niets aan de hand 
en de andere keer wil hij even zijn "stoerheid" laten zien. Marley zoekt een huis in een 
rustige omgeving; een gezin met oudere kinderen zou voor hem ideaal zijn. Hij loopt 
prima aan de lijn en kent de basiscommando's prima, ook loslopen gaat uitstekend. 

Kortom een hele lieve hond die op zoek is naar een leuke baas die veel aandacht voor 
hem heeft. Bent u dit? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met Marley. 
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

500 gr. cajun  
varkensvleesreepjes, 

 (of marineer ze zelf),

3 eetlepels boter, 
1 pak zuurkool naturel,
700 g aardappelschijfjes,

Bereiding:
In een koekenpan 2 eetlepels boter verhitten. De vleesreepjes in ca. 2 minuten even aan-
bakken. Intussen zuurkool en ananas laten uitlekken. Ananasstukjes eventueel iets kleiner 
snijden. Een magnetronschaal met de rest van de boter invetten. Achtereenvolgens de 
helft van de zuurkool, de helft van de ananas, de helft van de vleesreepjes en de helft van 
de aardappelschijfjes in laagjes in de schaal scheppen. Dit nogmaals herhalen. De kook-
room eroverheen schenken. Schaal afdekken en in circa 15 minuten in de magnetron op 
vol vermogen (700 Watt) gaar en heet laten worden.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Receptko

ok
ru

br
ie

k

Zuurkoolschotel met cajunreepjes
Hoofdgerecht voor 4 personen

Het is duidelijk: de herfst heeft zijn intrede (her)kenbaar gemaakt. 
Tijd dus voor lekkere ovenschotels met de bekende Nederlandse herfst/

winteringrediënten, maar dan met een leuke draai eraan, zoals in onderstaand recept.

1 blikje ananasstukjes  
op siroop, 

1 pakje kookroom.

Kook eens anders

Aantrekkelijk cv anno 2013
Wil het solliciteren niet lukken? Of is het al weer een tijd 
geleden dat u voor het laatst een brief en cv opstuurde 
voor een nieuwe baan? De bibliotheek helpt u een handje 
met een workshop die trends en tips behandelt voor een 
goed Curriculum Vitea (cv). 

Sanne Hoogervorst is loop-
baancoach en begeleidt veel 
mensen, jong en oud, bij het 
sollicitatieproces. Het hui-
dige solliciteren is meer dan 
alleen het opsommen van 
uw opleidingen en werker-
varing. Anno 2013 moet u 
uzelf verkopen in uw cv, het 
is immers uw visitekaartje op 
de arbeidsmarkt! Bovendien 
loopt het aantal sollicitanten 

voor een openstaande vaca-
ture soms op tot boven de 
honderd. Sanne Hoogervorst 
geeft tips en trucs voor een 
up-to-date cv en geeft per-
soonlijk advies over het sol-
licitatieproces. 

De workshop vindt woensdag 
23 oktober van 09.30 tot 11.30 
uur plaats in de Bibliotheek 
Zandvoort, Louis Davidscarré 

1. De toegangsprijs voor leden 
bedraagt € 5, niet-leden be-
talen € 7,50.

Nog succesvoller 
solliciteren?
Naast een goede brief en een 
aantrekkelijk cv behoort ook 
netwerken tot de capacitei-
ten die u tegenwoordig no-
dig heeft op de arbeidsmarkt. 
Sanne Hoogervorst geeft ook 
de workshop Netwerken, dat 
werkt!, op 30 oktober in de 
Bibliotheek Hillegom en op 21 
november in de Bibliotheek 
Haarlem Centrum. Voor info 
en tickets, ga naar www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl
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Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de 
gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde 
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via 
het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente 
Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Het bezwaar schorst in beginsel 
niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In 
geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. 
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift 
van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek 
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

Gehandicaptenparkeren 
Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden 
Algemene Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en 
Wethouders van Zandvoort besloten tot: Het opheffen van 
een gereserveerde gehandicaptenparkeerpaats aan de Wil-
helminaweg t.h.v. nr. 18.

Bentveld:
- Taxuslaan 8, kappen boom voorerf, ingekomen 10 oktober 
2013, 2013-VV-136.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Dr. C.A. Gerkestraat 72, kappen boom in achtertuin, verzonden 
08 oktober 2013, 2013-VV-118.
- Grote Krocht 30-32, wijzigen voorgevel en reclame-uitingen, 
verzonden 09 oktober 2013, 2013-VV-090.
- Strandafgang De Favauge 11, verplaatsen opslagcontainer 
bij strandpaviljoen, verzonden 09 oktober 2013, 2013-VV-101.

Bentveld:
- Taxuslaan 2, kappen drie bomen, verzonden 08 oktober 2013, 
2013-VV-116.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Perceel tussen Sophiaweg en spoorzone, kappen van 14 bo-
men, verzonden 10 oktober 2013, 2013-VV-105.

Overige verzonden vergunningenaanvragen

Zandvoort:
- Lijsterstraat 4 F1 t/m 4 F26, splitsen van woonruimte, verzon-
den 30 september 2013, 2013-Sp-002.
- Jan Koperstraat 8 t/m 40, splitsen van woonruimte, verzonden 
30 september 2013, 2013-Sp-004.  

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en 

Gemeentelijke publicatie week 42 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 41 en 
de verdere in week 41 genomen besluiten zijn in week 42 
vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie 
en op de website. 

Wmo krant Zandvoort 2013
Samen doen we het zelf, over zorg en welzijn. 
De nieuwe Wmo-krant Zandvoort is uit. In de krant staat infor-
matie over de Wet maatschappelijke ondersteuning maar ook 
een interview met mantelzorgers, de jonge vrijwilliger van het 
jaar 2012 en informatie over de ontwikkelingen in de zorg die 
in 2015 de taak van de gemeente worden.  De krant is vorige 
week huis-aan-huis bezorgd in Zandvoort en Bentveld. Een 
gratis (extra) exemplaar kunt u afhalen bij het raadhuis, Swa-
luëstraat 2 of bij het Pluspunt, Flemingstraat 55 in Zandvoort. 

Controles hondenbelasting vanaf maandag 21 oktober 
van start
 
In opdracht van de gemeente Bloemendaal, Heemstede, Zand-
voort en Haarlemmerliede & Spaarnwoude wordt vanaf 21 
oktober 2013 een algehele controle op de hondenbelasting 
uitgevoerd door de firma Holland Ruiter. Dit bedrijf is gespe-
cialiseerd in de controle op aangifte van honden.
 
Houders van één of meer honden zijn verplicht hondenbelas-
ting te betalen. De houder van de hond is verplicht aangifte 
te doen. Aan de hand van gegevens van de gemeente con-
troleert een aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van 
honden. Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en enkele 
vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond. De 
hondencontroleurs zullen zich in dat geval ongevraagd legi-
timeren door het tonen van een door de gemeente verstrekt 
legitimatiebewijs.
 
Informatiebrief
Als een bewoner niet thuis is, maakt de hondencontroleur ter 
plaatse een beoordeling over het wel of niet aanwezig zijn 
van één of meerdere honden. Als de controleur het vermoeden 
heeft dat u op uw adres één of meerdere honden houdt, laat 
hij een informatiebrief met een aangifteformulier honden-
belasting achter in uw brievenbus. U kunt deze dan invullen 
en terugsturen.
 
Hondenbezitters, die hun hond (of honden) nog niet bij de 
gemeente heeft/hebben aangemeld kunnen dit alsnog doen. 
U kunt het aangiftebiljet downloaden op www.gbkz.nl.
Voor nadere inlichtingen en/of vragen omtrent de controle 
hondenbelasting belt u Gemeentebelastingen Kennemerland 
Zuid (GBKZ) op 023 5126066.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Kerkplein, kappen van een boom, ingekomen 08 oktober 2013, 
2013-VV-134.
- Brederodestraat 172, wijziging gevelindeling en plaatsen dak-
kapellen, ingekomen 09 oktober 2013, 2013-VV-135.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag tot en met 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiter-
aard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak 
maken aan de balie of bij de receptie.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of 
aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Zandvoortse teams strijden tegen elkaar

Prins van Oranje wint koningsklasse

Met twee teams in poule B spelen, betekent ook dat ze el-
kaar minimaal tweemaal moeten bestrijden. Vanavond, 17 
oktober, neemt Café Keur 2 het op tegen Café Keur 3. De 
teamleiders Louis v.d. Mije (2) en Edwin Ariesen (3) zijn nu 
aan zet om hun sterkste teamleden in te zetten. 

De Formido Finaleraces kenden afgelopen weekend een nat slot. Voor het eerst werd het 
programma zelfs vroegtijdig beëindigd. De wedstrijdleiding en de sportcommissarissen 
schrapten de tweede race van het Burando Production Open en de slotrace van het NEC 
Formule Renault 2.0 vanwege de slechte weersomstandigheden. 

Vorige week behaalden de 
teams van Café Keur twee 
overwinningen en een ver-
liespartij. Op de dinsdag was 
het team van ’t Hoekje be-
hoorlijk sterker en wisten zij 
Keur 2 met 13-7 te verslaan. 
Chris Alken was de enige die 
een partij winnend wist af te 
sluiten inclusief een aanslui-
tend gelijkspel. Theo Keur en 
Louis v.d. Mije sprokkelden 

Vooral in de Hans Ernstbocht 
(voormalige Audi S-bocht, 
zie elders in deze editie) 
kwam het water zowat bij 
de coureurs naar binnen 
zetten en gingen Roy Geerts 
met de Formule Renault 1.6 
en Sophie Kumpen (de ex-
vrouw van Jos Verstappen) 
in de Suzuki Swift bij de Arie 
Luyendijkbocht er hard af. 
Geerts mocht nog naar het 
podium maar Kumpen werd 
naar het ziekenhuis vervoerd 
voor een medische controle.

Het  weekend van de 
Formido Finaleraces was 
vooral het weekend van 
Pieter Christiaan van Oranje. 
Zaterdag liep hij nog een 
stevig hardloop rondje voor-
afgaand aan zijn wedstrijd. 
De route liep langs de bou-
levard en bracht hem door 
het Kraansvlak terug naar 
Zandvoort. De prins is een 
fervent hardloper. 

Het startveld was beschei-
den, maar hij had er zin in. 
Ook het Ekris BMW team, 
waar Pieter Christiaan voor 
rijdt, deed zijn best. In de 
race reed Wolfgang Reip in 
de Nissan lange tijd op kop, 
maar Jan Joris Verheul, die 
samen met Pieter Christiaan 
de BMW deelt, had op de 
on-board beelden gezien 

helaas te weinig punten bin-
nen. Op de woensdag wist 
Keur 2 thuis tegen Spoorloos 
2 een eindstand van 13-9 te 
realiseren. In die thuiswed-
strijd was Hettie Wisker 
met twee prima overwin-
ningen (6 punten) de beste. 
De overige punten werden 
routineus binnengehaald 
door Willem Esveld en Edwin 
Ariesen. 

dat de prins zuinig en effi-
ciënt reed waardoor hij zelfs 
André de Vries, die de andere 
Ekris BMW bestuurde, in de 
slotfase voorbij reed. Op 
dat moment verloor Pieter 
Christiaan niets meer op 
Reip, die vervolgens ook nog 
eens stil viel. De daarop-
volgende vreugdekreet die 
hij slaakte bij de finishvlag, 
zorgde voor een vreugdevol 
maar ook gedenkwaardig 
moment. Op de on-board 
beelden was ook te zien dat 
de prins de overwinning 
opdroeg aan zijn broer die 
zwaar ziek is en met wie hij 
ooit het autosportavontuur 
is aangegaan.

“Het is een bijzondere ke-
rel. Hij heeft gevoel voor 
humor en vraagt je de oren 
van je kop”, aldus Verheul. 
Daarmee gaf hij precies 
aan wat voor rijder Pieter 
Christiaan van Oranje ei-
genlijk is. Teamgenoot en 
Europees kampioen Ricardo 
van der Ende slikte ook even 
wat weg toen de Prins de 
hoogste trede van het ere-
podium besteeg. “Als er ie-
mand is die ik het gun, dan 
is hij het wel. Hij heeft een 
niet makkelijke tijd gehad”, 
zei van der Ende na afloop. 
Zelf had de prins ook tekst 
en was hij zichtbaar gelukkig 

Team Keur 1 haalde vorige 
week donderdag een nipte 
winst van 10-9 op het team 
van Barbiertje uit Heemstede. 
Zowel Henk v.d. Linden, 
Maarten van Jaaren als Ton 
Hendriks noteerden een pri-
ma overwinning. Afgelopen 
maandag nam datzelfde 
team het in Heemstede op 
tegen Hof van Heemstede. 
Met teamleider Jeroen v.d. 
Bos, Henk v.d. Linden en Ton 
Hendriks werd een span-
nende strijd geleverd. Een 
gelijkspel van 10-10 was het 
resultaat. Bijzonder opval-
lend was de tweede partij 
van Hendriks, waarin hij zijn 
tegenstander in slechts drie 
beurten wist te verslaan. Een 
ongekende prestatie die zeer 
zelden voor komt. “Ja, daar 
droom je echt van als biljar-
ter. Maar als het gebeurt, dan 
heb je meteen medelijden 
met je tegenstander!”, was 
het sympathieke commen-
taar van de winnaar.

met zijn eerste overwinning: 
“Na mijn hardlooprondje at 
ik een paar hotdogs. Dat had 
ik beter niet kunnen doen, 
maar door de adrenaline 
was ik dat snel weer kwijt”. 
De focus lag op de banden, 
omdat die bij de BMW’s wat 
minder makkelijker ‘liggen’ 
dan de andere wagens in 
de Dutch GT 4. “Het ging 
vrij soepel. De overwinning 
kreeg ik eigenlijk in mijn 
schoot geworpen”, aldus de 
prins. Daar wilde Verheul 
niets van weten. “Zo heb ik 
ook wedstrijden verloren, 
maar ook gewonnen”, zei 
Verheul voorafgaand aan 
de laatste race die op de 
zondagmiddag vanwege 
de barre weersomstandig-
heden na één ronde werd 
gestaakt en niet meer werd 
hervat. 

De overwinning die de prins 
van Oranje binnenhaalde 
had ook te maken met het 
toegenomen vertrouwen in 
de BMW. “Vooral bij het aan-
remmen van het Scheivlak, 
van de Hans Ernstbocht 
en het uitkomen daarvan, 
merkte ik dat ik lekker in 
de race zat”, aldus een blije 
Pieter Christiaan. De mees-
ten waren het er wel over 
eens dat de prins als rijder 
enorm gegroeid is.

De BMW’s van team Ekris aan kop door de nieuwe Hans Ernstbocht

biljarten

autosport

Ton Hendriks in sublieme actie

Bridgeseizoen 2013-2014 van start
Vol enthousiasme zijn de leden van de Zandvoortse Bridge-
club na een lange zomerstop het nieuwe winterseizoen in 
gegaan. Dat de onderlinge krachten op de woensdagavond 
nauwelijks veranderd zijn, blijkt wel uit het resultaat van 
de eerste competitie. 

In de A-lijn was de eerste plaats 
met een verschil van 20% voor 
het koppel Tiny Molenaar/
Wim Brandse voor Ada Lips/
Eugenie Spiers. Het nieuw ge-
vormde paar Marit Zwemmer/
Geert Veldhuisen eindigde 
keurig op de 5e plaats. Vanuit 
de B-lijn was het ook weer als 
vanouds stuivertje wisselen 
met de degradanten uit de 
A-lijn. Nellie Castien/Ab van 
der Moolen, Tineke Sikkens/
Monique van Zanten, alsme-
de Margreet van Kuik/Kees 
Blaas, mede door een hoge 
score van 64,29% op de laatste 
avond, gaan de concurrentie 

opnieuw aan met de spelers 
in de A-lijn. Het vrij recente 
paar Pieter de Ruiter/Bernhard 
Schouten promoveren vanuit 
de C-lijn naar de B-lijn, vooraf 
gegaan door Laura v.d. Storm/
Cor van Jaarsveld en gevolgd 
door Bamby Bossink/Wil van 
Teeseling.

Op de donderdagmiddag blijft 
Ko Luijkx haantje de voorste, 
nu met nieuwe partner Han 
van Vorselen, terwijl Dik Polak/
Kees Blaas en Nancy & Theo 
Nooyen haast traditiege-
trouw de tweede en derde 
plek bezetten. Ook hier zijn 

het steeds dezelfde paren die 
strijden om degradatie uit en 
promotie naar de A-lijn. Dat 
lukte Lavina Bosschert/Bart 
Overzier, Thea Greve/Peter 
Scholz en Raks Rudolphus/
Tet Versteege vanuit de B-lijn 
het beste. Ingrid Morriën/Tom 
Minderhoud zorgden er in de 
C-lijn met twee hoge scores 
van 62,78 en 61,11% voor dat 
zij onbedreigd eerste werden 
en derhalve samen met Leni 
Ghijsen/Lenie Post en Ans 
Gelsing/Christien Huesken 
een lijn hoger gaan spelen. 
Zeer klein waren de verschil-
len tussen de paren in de 
D-lijn en daardoor zeer span-
nend, maar uiteindelijk ging 
de overwinning naar Simone 
Weijprecht/Inge Wardenier, 
op de voet gevolgd door Ada 
Mol/Erica Vernooij en Tineke 
& Pieter Koper. 

bridge
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adverteerders

Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor 

K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beter Mobiel
Bloemsierkunst 

Jef & Henk Bluijs
Café Keur
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort

Club Nautique 
Dirck III Slijterijen
Dorsman Assurantiën
Exprom
FolioDynamica B.V.
Grand Café Restaurant XL
Haar
Huisartsen  

Centrum Zandvoort
La Bonbonnière 
Monuta Westerveld
P. van Kleeff

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

Weer winst voor handbalstersStevig verlies SV Zandvoort

Viswedstrijd valt in het water

Herfstvakantie Sportinstuif in Zandvoort

De Zandvoortse handbalsters van ZSC hebben de laatste 
veldwedstrijd voor de winterpauze op eigen veld gewon-
nen van WeHaVe uit Weesp. Bij rust stonden onze plaats-
genoten nog met 4-5 achter maar uiteindelijk werd er met 
10-8 gewonnen. 

SV Zandvoort is afgelopen zaterdag op eigen veld tegen 
een stevig verlies aan gelopen. Het Amstelveense AMVJ was 
met 2-4 te sterk voor het keurcorps van trainer Pieter Keur.

De viswedstrijd die de Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) af-
gelopen zondag voor de leden op het strand ter hoogte van 
de watertoren had uitgeschreven, is letterlijk in het water 
gevallen. De wedstrijd, die onder normale omstandighe-
den drie uur duurt, werd halverwege afgeblazen omdat de 
weersomstandigheden dermate waren veranderd dat over 
‘normaal’ vissen niet meer gesproken kon worden.

Sportservice Heemstede-Zandvoort, SRO en het CIOS orga-
niseren op dinsdag 22 oktober, tijdens de herfstvakantie, 
een leuke sportinstuif voor leerlingen van groep 4 tot en 
met 8 van de Zandvoortse basisscholen.

Net als veel andere sporters 
hadden ook de handbalsters 
zondag veel last van het he-
melwater en de wind. Een mi-
nuut voor aanvang begon het 
te regenen en dat heeft altijd 
invloed op een leren bal, die 
spekglad wordt, en dus moei-
lijk hanteerbaar. Uiteraard 
geldt dat voor beide ploegen. 

Voorafgaande aan de wed-
strijd konden de Zandvoortse 
fans eigenlijk van een gelijk 
opgaande strijd uit gaan. De 
gasten stonden met slechts 
één punt verschil twee plaat-
sen boven Zandvoort en ge-
zien de goede prestaties van 
de laatste twee wedstrijden 
was er toch echt wel hoop in 
de Zandvoortse harten. Hoe 
anders zou dat uitpakken.

Zandvoort, nog steeds zonder 
een ‘echte’ keeper, speelde in 
eerste instantie niet echt ver-
keerd, al was het spel meest 
op de helft van onze plaats-
genoten. De verdediging 
was echter hecht, net als 

Op het moment dat om 
10.00 uur, bij afgaand tij, 
het startsein gegeven werd, 
kwam er een licht briesje 
richting zee en waren de 
omstandigheden prima. Er 
werd dan ook vrijwel direct 
gevangen. Maar na een uur 
vissen begon de steeds ster-
ker geworden wind te draai-

De studenten van het CIOS 
zullen diverse leuke sport-
activiteiten bedenken en 
begeleiden. Van 12.00 uur 
tot 15.00 uur kunnen de 
deelnemers in groepjes aan 

Er werd dan ook maar weinig 
gescoord en bij rust stond 
het 4-5 in het voordeel van 
WeHaVe. "Onze trainer Joop 
Boukes was er gelukkig en 
nam de coaching op zich. Hij 
liet ons de aanvallen rustig 
opbouwen omdat de break 
outs vaak tot balverlies leid-
den”, vertelde woordvoerster 

de laatste paar wedstrijden, 
en kon gelegenheidskeeper 
Lotfi Rikkers, van oorsprong 
verdediger, beschermen 
voor ongewenste aanval-
len en schoten op doel. Toch 
zouden de gasten op een 
0-1 voorsprong komen. Een 
tegenvoets geschoten bal 
zorgde voor de eerste achter-
stand voor Zandvoort. Nog 
geen 10 minuten later was 
de strijd weer in evenwicht, 
nadat Roberto Molina de 
Amstelveense goalie had we-
ten te verschalken. Niet veel 
later kwam Zandvoort zelfs 
op voorsprong. Nu was het 
Kas de Vries die de sluitpost 
van AMVJ het nakijken gaf. 

en uit de andere richting 
en moesten de hengelaars 
steeds meer achteruit. Door 
de wind, die met stoten van 
32 knopen behoorlijke gol-
ven opstuwde, kwam ook 
het zogenoemde ‘apenhaar’ 
mee met als gevolg dat de 
lijnen steeds zwaarder wer-
den en er op een gegeven 

de onderdelen meedoen. De 
activiteiten vinden plaats 
in de gymzaal in het Louis 
Davids Carré en in de ove-
rige speelruimten in het ge-
bouw. De kosten bedragen 

Martina Balk na afloop.

Ook de tweede helft ging 
aanvankelijk gelijk op, maar 
uiteindelijk kwam ZSC toch 
op een voorsprong en die kon 
door een ijzersterke verdedi-
ging en prima keeperswerk 
van Eline van Ravensbergen 
worden vastgehouden. De 
10-8 winst was zeker niet ge-
stolen!
Doelpunten ZSC: Lucia van der 
Drift 6; Romena Daniëls 2 en 
zowel Noëlle Vos en Martina 
Balk scoorden ieder 1 doelpunt.

Komende zondag spelen de 
dames niet en de zondag 
daarop, 27 oktober, wordt de 
eerste wedstrijd van de zaal-
competitie, uit tegen Lotus 
in Hoofddorp gespeeld. ZSC 
moet dan helaas basisspeel-
ster Laura Koning missen, 
die is voor een viertal weken 
uitgeschakeld vanwege een 
schouderblessure.

Op dat  moment  had 
Zandvoort de meeste aan-
spraak op een goed resul-
taat, maar dat kwam er niet. 
Toen AMVJ dik na rust Rikkers 
opnieuw wist te passeren en 
even later dat nog een keer 
deed, zakte de Zandvoortse 
defensie in. Dat het uitein-
delijk ook nog 2-4 werd, was 
debet aan het ontbreken van 
een ‘echte’ doelman. Niets 
ten nadele van Rikkers ove-
rigens want hij doet, zoals 
dat tegenwoordig heet, “zijn 
stinkende best”.

Komende zaterdag speelt 
SV Zandvoort een wedstrijd 
in de tweede ronde om de 
Haarlems Dagblad Cup. Om 
14.00 uur is het zaterda-
gelftal van het IJmuidense 
Stormvogels te gast op 
sportpark Duintjesveld.

Overige uitslagen 2e klas-
se A: EDO hfc – BOL: 2-3; 
Beursbengels – Marken: 
3-3; DVVA – EVC: 2-0; 
Monnickendam – Castricum: 
0-0; HBOK – AFC: 1-2 en de 
wedstrijd NFC – ZOB kende 
totaal geen doelpunten: 0-0, 
derhalve.

moment zelfs zes hengels, 
met molen en al, in het zoute 
water lagen. Op dat moment 
vond wedstrijdleider Jeff de 
Vos het genoeg en gelaste hij 
om 11.30 uur de wedstrijd af. 

Winnaar werd uiteindelijk 
Paul Mietes met 93 cm vis, 
tweede Tom van der Horst 
met 69 cm en derde Fred 
Schilpzand met 48 cm. Jan 
Lieberton werd winnaar 
van ‘de pot voor de grootste 
vis’ met een bot van 38 cm. 
Totaal werden er deze korte 
wedstrijd 14 vissen gevangen 
die bij elkaar goed waren 
voor 353 cm.  

€ 2. Omdat de organisatie 
graag wil weten hoeveel 
kinderen ze kunnen ver-
wachten, zou het fijn zijn als 
de kinderen zich vooraf wil-
len aanmelden. Aanmelden 
op de dag zelf is echter 
ook mogelijk. Inschrijven 
kan via de website van de 
JeugdSportPas, te bereiken 
via www.sportserviceheem-
stedezandvoort.nl.

Prachtig sprongschot door de stugge verdediging

Nigel Berg wordt neergelegd

handbalvoetbal

vissport

Pluspunt
Slagerij Marcel Horneman  
Stichting Classic Concerts
Tandartspraktijk Zandvoort
Tand Prothese Zandvoort
Thalassa Strandpaviljoen 18
Theater De Krocht
Transportbedrijf Van der Veld 
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort
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Specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Iets voor binnen of buiten?
 Er is altijd volop keus!

WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om 

de auto winterklaar te maken. 
Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Winterbanden
• De- en monteren
• Set banden wisselen
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Heeft u al winterbanden? Maak dan nu een  
afspraak om uw banden te wisselen.

 023-5730962

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Kostverlorenstraat 121, 2042 PE Zandvoort
tel: 023 57 168 41
info@notarissenzandvoort.nl
www.notarissenzandvoort.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

Groot feest verwacht rondom
4e Open NK Garnalen Pellen

Komende zaterdag staat de vierde editie van het open NK 

Garnalen Pellen bij Thalassa vers aan zee op de agenda. 

Wat als een grap begonnen is kent nu al landelijke be-

kendheid. Het was en is dan ook een uitdaging voor de 

organisatie ‘Vrienden van de Garnael’ om deze traditie 

voort te zetten.

Wat is er nou lekkerder dan 
vers gevangen garnalen 
die men zelf kan pellen? 
Het is iets van vroeger tij-
den, toen de Zandvoorters 
nog duinpiepers aten, de 
groenten veelal van het 
binnencircuit kwamen, 
evenals een scharrelkip-
petje, en de eieren, en 
met de Kerst natuurlijk 
een smakelijk gestroopt 
konijn. Het garnalen van-
gen voor de kust is nog 
steeds een liefhebberij van 
vele Zandvoorters, evenals 
het pellen ervan. De soci-
ale media staan vol met 
verzoeken als “wie heeft 
er een vergietje garnalen 

voor mij” en zelfs de vis-
specialisten bieden te-
genwoordig regelmatig 
een kilootje ongepelde 
Zandvoortse garnalen 
aan.

Omdat de pellers nu uit 
alle windstreken komen is 
de opzet van de wedstrijd 
dit jaar aangepast. Er zijn 
tenslotte beroepsmatige 
pellers, natuurtalenten en 
amateurs. Daarom wor-
den na de eerste ronde 
de professionals en de 
amateurs gescheiden 
om vervolgens verder te 
gaan voor de prijzen in 
twee categorieën: pro-

fessionals en amateurs. 
“Er is nog een mogelijk-
heid om zaterdag voor 
aanvang in te schrijven. 
We hebben nu 30 pellers, 
maar dat mogen er van 
mij gerust meer worden”, 
zegt Willem Harder van de 
Vrienden van de Garnael. 

Vanaf 16.00 uur worden de 
verse garnalen op ludieke 
wijze binnengehaald door 
een aantal vissers. De zee-
mansliederen en smart-
lappen van shantykoor 
VOC uit Vijfhuizen klinken 
dan al uit de speakers en 
Klaas Koper, bijgestaan 
door 'vissersmeisje' Marja 
v.d. Meer, begeleidt de 
wedstrijd op een manier 
zoals alleen Klaas dat kan. 
De locatie van dit spekta-
kel is het jaarrondpavil-
joen 18 Thalassa. Aanvang 
zaterdag 26 oktober is om 
16.00 uur en de toegang is 
uiteraard gratis.

Wij zijn vrijdags van 9.00 - tot 21.00 uur geopend!

OpEningsTijDEn: Di/wO/DO 9-6 vr 9-9 Za 9-5
WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK
grOTE krOChT 27 2042 lT ZanDvOOrT
T: 023 57 12 895
w: haarZanDvOOrT.nl 
E: inFO@haarZanDvOOrT.nl

Winnaar kapsalon van het jaar 2013

Wij zijn vrijdags van 9.00 - tot 21.00 uur geopend!

OKTOBER ACTIE:
PERMANENT kOrT OF lang haar inClusiEF knippEn, 

bEhanDEling, waTErgOlF OF FöhnEn 
van 90 EurO VOOR 60 EuRO!

Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)
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Vrouwenkoor ‘Malle Babbe’ was één groot feest

De Roze Kunstlijn in het Zandvoorts Museum

Gelukkig was de Protestantse kerk afgelopen zondag weer goed gevuld en volkomen te-
recht. Al bij de binnenkomst van de zangeressen van Vrouwenkoor Malle Babbe werd de 
toon gezet: ‘Laat mij zingen van mooie dingen en vrij zijn’, onderwijl de bezoekers met 
een glimlach de handen schuddend.

Dit jaar doet ook het Zandvoorts Museum mee met de Roze 
Kunstlijn. De opening is op donderdagavond 31 oktober om 
19.00 uur. Naast de tentoonstelling is er tijdens het week-
end van de Roze Kunstlijn een programma vol met optre-
dens te zien en te beluisteren in het Zandvoorts Museum. 

Onder leiding van de charis-
matische dirigente Leny van 
Schaik werd het concert ge-
opend met een van de ‘Songs 
of Survival’, de muziek die in 
de Tweede Wereldoorlog 
werd gezongen in een 
Japans interneringskamp. 
Dat gold ook voor het zonder 
tekst geneuriede lied ‘Danny 
Boy’ en het latere, zeer in-
drukwekkende, ‘Onze Vader’ 
waarvan de melodie destijds 
werd geschreven door een  

Hierbij moet u denken aan 
een eenakter van Evelien 
Hofhuis, een optreden van 
de Zandvoortse zangeres 
Rhodês, een DJ-set door Yves 
Sparks, een State Of The Art 
en nog veel meer. Tevens is 
het Zandvoorts Museum 
naast de dagopening ook de 
avonden geopend.

De Roze Kunstlijn, een 

13-jarig meisje. Het recent 
weer gestemde Knip scheer-
orgel was in volle luister te 
horen bij de motetten van 
Felix Mendelssohn Bart-
holdy, waarmee organist Piet 
Hulsbos de prachtige stem-
men geweldig ondersteunde 
en een volkomen terecht  
applaus hiervoor kreeg.

Van Schaik , d ie  het 
Haarlemse koor zowel op de 
accordeon als op de piano 

evenement voor kunste-
naars en artiesten, is ont-
staan uit een initiatief van 
Haarlem Roze Stad 2012  
als onderdeel van de 
Kunstlijn Haarlem. Een idee 
om eenmalig het publiek 
te trakteren op een com-
binatie van theater, dans, 
muziek, schilderijen, foto’s, 
keramiek en nog veel meer 
van professionele kunste-

regelmatig begeleidde, wist 
het enthousiaste publiek ook 
na de pauze door haar leuke 
verteltrant extra te betrek-
ken bij de uitvoering. De 
vriendschap tussen Rusland 
en Nederland (hoewel die 
momenteel wel iets bekoeld 
is) werd bezongen door mid-
del van enkele liederen uit de 
Russische Orthodoxe litur-
gie, gevolgd door het ‘Gaude 
Mater Polonia’, wat voor de 
Polen als het meest popu-

De entree van Malle Babbe bij aanvang van het concert

laire lied geldt. Het was Van 
Schaik namelijk gebleken 
dat in de kerk 4 Russen en 
12 Polen aanwezig waren……
Als groot contrast hiermee 
zongen twee koorleden, in 
de stijl van de ‘Selvera’s’, op 
een zeer grappige manier 
het aloude ‘Hutje aan de 
zee’. Onlangs heeft ‘Malle 
Babbe’ een nieuwe Cd opge-
nomen met allerlei Indische 
liedjes in het Maleis en daar-
uit werd een kleine medley 
gezongen, met onder an-
dere het hier door Anneke 
Grönloh bekend geworden 
‘Nina Bobo’. Zandvoort werd 
eveneens bezongen, eindi-
gend met drie coupletten 
van ons Zandvoorts volks-
lied, dat, tot grote verbazing 
van de koorleden, uiteraard 
staande werd gedaan! Na 
nog een hymne aan Haarlem 
‘Mooier is de wereld nergens’ 
en vanzelfsprekend een toe-
gift, werd dit geweldige 
concert zeer feestelijk afge-
sloten met een wals, waar-
bij letterlijk de voetjes van de 
vloer gingen en vele koorle-
den met het zeer tevreden 
publiek gingen dansen. Een 
bijzonder einde van een fees-
telijk optreden, dat niet vaak 
in deze omgeving te zien zal 
zijn geweest! 

C U L T U U R

naars en artiesten. De Roze 
Kunstlijn bleek een enorm 
succes te zijn met ruim 
3.500 bezoekers en be-
hoorde hierbij tot één van 
de grotere locaties. Mede 
door de vele positieve reac-
ties is er besloten om ook in 
2013 een Roze Kunstlijn te 
organiseren. 

De Roze Kunstlijn staat op-
nieuw in het teken van ver-
binden. Verbinden van kun-
stenaars en artiesten met 
kunstliefhebbers en het be-
drijfsleven. Kunstenaars met 
verschillende achtergronden 
en geaardheden, exposeren 

Use your talent!
In de Zandvoortse Courant van 12 september zijn jullie 

op de hoogte gebracht van dit superleuke project dat 

in samenwerking tussen de gemeente en de jongeren

werkers van Pluspunt tot stand is gekomen. De 

bedoeling was/is zoveel mogelijk jonge Zandvoorters 

te porren om iets belangeloos voor een ander te 

doen door je eigen talent te gebruiken. Op zaterdag 

26 oktober wordt het project afgesloten met een 

festiviteit op het Gasthuisplein.

Dat zal niet bepaald geruisloos gaan! Om 14.00 uur 
breekt het feest los waarbij een Dj niet zal ontbreken. 
Ook bij slecht weer gaat het door want er komt een 
grote tent op het Gasthuisplein.

Veel jonge Zandvoorters hebben zich ingezet. Het geld 
dat ze ermee verdienden, komen ze aanstaande zater-
dag schenken aan één van de twee doelen die hen het 
meeste aanspreekt: het jeugdhonk of het Dierentehuis. 
Een paar spontane initiatieven: een groep meiden heeft 
geknutseld bij oudere mensen in het crealokaal van 
Pluspunt. Twee anderen hebben een statiegeld-actie 
gehouden. De afgelopen weken hebben we in de krant 
kunnen lezen wat bekende Zandvoortse vrijwilligers 
doen en waarom ze voor dat werk gekozen hebben: 
Sander organiseert kinderdisco’s, Vanity is begeleidster 
bij vakantiekampen, Tim zit bij de brandweer, Kevin 
en Kenny werken bij de Rekreade en Tijl zit bij de red-
dingsbrigade. Uit alle gesprekken bleek dat iedereen op 
zijn/haar eigen manier super enthousiast is en enorm 
veel voldoening haalt uit vrijwilligerswerk. Voor wie 
nog twijfelt: je kunt nog meedoen. Voor extra info of 
‘brainwaven’ over een klus kun je altijd bellen of mailen 
met Floortje of Jolanda, tel. 5740330, jolanda@plus-
puntzandvoort.nl of f.valk@pluspuntzandvoort.nl.

Zaterdagmiddag is Roy van Buuringen via ZFM radio van 
de partij om verslag te doen en vrijwilligers te interviewen. 
En er is een markt waar verschillende organisaties die 
écht niet zonder vrijwilligers kunnen, zich presenteren: 
Dierenbescherming/dierentehuis/ dierenambulance, 
brandweer Zandvoort, scouting the Buffalo’s en  
natuurlijk Pluspunt/OOK Zandvoort. Voor de nodige 
spanning is er een loterij met mooie prijzen! Iedereen 
is hierbij uitgenodigd om te komen kijken en mee te 
feesten, inspireren en wie weet… krijgt het Zandvoortse 
vrijwilligers korps er weer leuke, jonge vrijwilligers bij.

hun mooiste werk tijdens 
de Roze Kunstlijn. Het eve-
nement zal dit jaar niet al-
leen in Haarlem maar ook 
in Zandvoort plaatsvinden. 
Door middel van een di-
recte, alleen voor de Roze 
Kunstlijn bestemde busver-
binding worden bezoekers 
van Haarlem naar Zandvoort 
en terug gebracht.

Voor meer informatie en 
het programma gaat u naar 
www.rozekunstlijn.nl en 
www.zandvoortsmuseum.
nl. Op donderdag, vrijdag en 
zaterdag is het Zandvoorts 
Museum langer open.



Goodiebag
Bij VVV Zandvoort ontvangt 
u een leuke goodiebag vol  
met kortingen, acties en 
andere aanbiedingen. OP=OP
Tijd: 10.00 uur - 17.00 uur

Steek je kop in 
het zand 
alles over de duizenden 
verschillende soorten zand
Kosten: GraTIS
Tijd: 13.00 uur - 15.00 uur

50+ Treintje
rijdt door Zandvoort aan Zee  
en langs diverse activiteiten
Kosten: GraTIS
Tijd: 10.00 uur - 17.30 uur

Nationale 50+ dag 
Zaterdag 2 november
Een dag vol (veelal gratis) activiteiten!

In de ‘Neem je niets voor en doe van alles’- week

Authentiek friet maken 
en proeven
Kom kijken en proeven!
Kosten: € 1,50 per zakje
Tijd: 11.00 uur - 17.00 uur

Laat je niet opjutten! 
Bekijk alle vondsten uit 
de zee
Kosten: GraTIS
Tijd: 12.00 uur - 16.00 uur

Zin in Erotiek?
Spot met een gids de  
burlende herten in de  
Zandvoortse duinen
Kosten: GraTIS
Tijd: 12.00 uur en 13.30 uur

Sloppiestocht met gids
Ontdek ‘oud’ Zandvoort
Kosten: GraTIS
Tijd: 10.30, 12.00, 14.00 en 
16.00 uur

Beach & Dune Biking
een lekker stuk fietsen over 
strand en duinen
Kosten: € 26,- incl. fiets en 
lunch
Tijd: 10.30 uur - 13.30 uur

50+ Duiken
Ontdek de wondere wereld 
van het scuba duiken
Kosten: € 25,-
Tijd: 08.00 uur - 17.30 uur

50+ Introductie 
golfclinic
Maak kennis met golfen op 
één van de mooiste duinbanen 
van nederland!
Kosten: € 10,-

Modeflitsen
Mini modeshows met de 
nieuwste modetrends
Kosten: GraTIS
Tijd: 12.00 uur - 16.00 uur

Make me Beautiful
Verwen uzelf eens met een 
lichaamsbehandeling!
Kosten: verschillend
Tijd: 09.00 uur - 21.00 uur

Kantelsimulator
Leer ontsnappen uit een 
auto die op de kop ligt!
Kosten: GraTIS
Tijd: 10.00 uur - 17.00 uur

Segway
Maak kennis met Segway 
rijden op een indoor parcours
Kosten: € 5,-
Tijd: 14.00 uur - 16.00 uur

Slender You Zandvoort
afslanken zonder moeite!
Kosten: € 3,50
Tijd: 08.30 uur - 15.00 uur

Zin in 50+ korting?

Speciale 50+ aanbiedingen 

vindt u op 

www.nationale50plusdag.nl

Zin in Eten?

Speciale menu’s voor 

deze week vindt u op 

www.nationale50plusdag.nl

Overnachten?

Speciale aanbiedingen 

vindt u op 

www.nationale50plusdag.nl

Geldt voor 

de hele week:



3 tot en met 9 november 
ZINDERENDE Zondag 

3 november 

Introductieclinic duiken
OPI Liquid Sand Manicure

Leer alles over zand 
Verstevigende lichaamspakking

Korte gezichtsbehandeling
Fish Spa

Shoppen met korting 

FIttE Vrijdag 
8 november 

Beach & Dune Biking
Introductieclinic duiken

Live muziek op de Market Dome
Pub quiz

Surfplankjes beschilderen
Vacu-shaper

Voetverzorging
Workshop fotoalbum maken

Workshop gasbeton sculpturen 
maken

Zwemmen met korting
Verstevigende lichaamspakking

Korte gezichtsbehandeling
Fish Spa

Keep-fit workshop

SNEllE Zaterdag 
9 november 

HELIKOPTERVLUCHT! 
Babbelwagen 

Fietshuur met korting 
Introductieclinic duiken 
Kantelplaat behandeling

'Schelpenvrouwtje’
Vacu-shaper 

Workshop gasbeton sculpturen 
maken

Zandvoort 500 (race)
Gratis koffie op het circuit

Verstevigende lichaamspakking
Korte gezichtsbehandeling

Fish Spa
Work-out op het Strand

MooIE Maandag 
4 november 

OPI Liquid Sand Manicure
Genieten in de sauna

Haar föhnen
Workshop parels knopen
Workshop huidverzorging 

en make-up

50 tinten bruin 
Verstevigende lichaamspakking

Korte gezichtsbehandeling
Fish Spa

DoE Dinsdag 
5 november 

Cinema Nostalgie
Glasfusing

Kantelplaat behandeling
Minigolf

50 tinten bruin 
Verstevigende lichaamspakking

Korte gezichtsbehandeling
Fish Spa

Vragen over verzekeringen?

WoEStE Woensdag 
6 november 

Beeldje van Stone art 
Brons look maken

Crazy Bingo
Hippo-therapie

Hatha Yoga
Introductieclinic duiken 

Onderbeen- en Voetmassage
Simon van Collem filmclub

Ontgiftingsvoetenbad 
Vis roken (en proeven!) 

Wandeling met gids door 
Zandvoortse duinen 

Sterrenlezing 'Rondom de zon'
Fish Spa

50 tinten bruin 
Verstevigende lichaamspakking

Mozaïek workshop
Korte gezichtsbehandeling

Heeft u ook al zin in de 
Nationale 50+ dag en de 

‘Neem je niets voor en doe  
van alles’-week gekregen? 

Meld u dan nu snel aan  
via 023 - 57 17947 of  
info@vvvzandvoort.nl

LET OP: 
Voor sommige activiteiten 
en workshops dient u zich  
van tevoren op te geven.

Voor meer informatie over tijden, 
locaties en eventueel prijzen 

van alle activiteiten en 
workshops kunt u terecht op 
www.nationale50plusdag.nl 

REtRo Donderdag 
7 november 

Bunkerwandeling met gids
Haar föhnen

Introductieclinic duiken
Verstevigende lichaamspakking

Karaoke
Slenderen

Sloppieswandeling met gids
50 tinten bruin 

Korte gezichtsbehandeling
Fish Spa

Kijk voor een actueel aanbod op 
www.nationale50plusdag.nl

In de ‘Neem je niets voor en doe van alles’- week
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Nog 3 weken

HeLe IerSe oSSeNHAAS
Per stuk ±2,2 kilo

Per kilo 35,00
Gratis schoongemaakt en geportioneerd

Aanbiedingen geldig t/m woensdag 30 oktober

Rundergehakt 
Cordonbleus 
4 stuks 6,00 

100 gram 
Salami + 
100 gram 
Leverkaas 

samen 2,50 

 400 gram Babi 
Pangang en 

600 gram bami 
of nasi goreng 

samen 7,95

Vlees aanbieding Vleeswaren Maaltijd van de week

Marcel Horneman, dé specialist in vlees en maaltijden
Grote Krocht 7 te Zandvoort - www.slagerijhorneman.nl

Vier met ons het behalen van de masterdiploma’s.
Donderdag 31 oktober om 19.30 uur

Onder de titel 

MEESTERLIJKE FYSIOTHERAPIE
worden twee korte lezingen gegeven over 

“Wat is bekkenfysiotherapie?”
door master bekkenfysiotherapeut

Marga de Boer-Pijpers

En

“De methode O’Sullivan bij lage rugklachten”
door master manueel therapeut

Arjan de Boer

Na dit korte officiële gedeelte is er tijd voor een drankje en een hapje.
U bent van harte welkom.

I.v.m. de beperkte ruimte graag melden dat u komt 
per mail of telefonisch

Fysiotherapie De Prinsenhof • Swaluestraat 33 • 2042KA Zandvoort
Telefoon: 023 5712572 • Email: info@fysioprins.nl

“Ik ben verliefd. Op Jan. Iedereen zegt: ‘Rietje, 
wat straal je!’ En dat klopt: ik ben nog nooit zo 

gelukkig geweest. Ik ben wel oud, maar niet stok.
 En met ‘Janneman’ beleef ik een tweede jeugd.“

Amie, de zorgaanbieder voor inwoners van de 
gemeenten Zandvoort en Bloemendaal. 

Wij bieden u alle zorg en ondersteuning die u nodig 
heeft, zowel in de thuissituatie als in een van onze 
woonzorgcentra Huis in de Duinen, A.G. Bodaan en 
Meerleven. 

Voor acute zorgvragen kunt u ons 24 uur per 
dag bereiken op 023 - 574 16 27. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met afdeling 
Zorgbemiddeling op telefoonnummer 
023-574 16 27 of via e-mail zorgbemiddeling@amie.

Voor meer persoonlijke verhalen, ons aanbod en vacatures kijk op www.amie.nl

Jan en ik ontmoetten elkaar in 
het revalidatiecentrum, waar 
we allebei een heupoperatie 
ondergingen. Hij bestelde 
bitterballen voor me in het café 
en ik vond hem meteen leuk. 
‘Ik heb je verleid met bitterballen’, 
zegt hij nu. Jan is altijd vrolijk en 
vriendelijk. Dat is van zijn gezicht 
af te lezen. 

We hebben een latrelatie, Jan 
woont in Velsen-Noord in een 
aanleunwoning. Elk weekend ga 
ik naar hem toe en kook dan voor 
hem. 

Zonnetje in huis
Met ouder worden heb ik geen 
moeite; ik ben nog net zo baldadig 
als vroeger. Ik vrolijk mensen ook 
graag op. Ik ben het zonnetje 
in huis. Voor de jarigen regel ik 
bloemen en ik zing de hele dag 
Deutsche schlagers. Zingen is mijn 
lust en mijn leven. Als ik zing, word 
ik blij van binnen. Ik zing ook graag 
voor Jan. Bij hem kan ik mezelf zijn. 

Nooit meer loslaten
Mijn man Cor overleed zestien jaar 
geleden. Ik dacht altijd dat mijn 
trouwdag de mooiste dag van mijn 
leven was: eindelijk mocht ik vrijen 
met Cor -ik kom uit een katholiek 
gezin en vrijen voor het huwelijk 
was taboe- maar dat was nog 
voordat ik Jan ontmoette. 
Met hem ben ik echt gelukkig. 
We bellen drie keer per dag. ‘Ik 
laat je nooit meer los’, zegt hij. Ik 
kijk wel eens naar de foto van mijn 
man en vraag dan, ‘mag het Cor?’” 

Advertorial
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verzorging er wettelijk wel is in een zorginstelling maar niet 
daarbuiten (extramuraal). En dan bedoelt hij niet perse pas-
torale hulp van een pastor of dominee, maar breder: ook voor 
mensen zonder kerkelijke binding die zitten met vragen over 
het bestaan, zingeving of levensbeschouwing. Driekwart van 

de mensen is niet bij een kerk aangesloten, heeft 
hij uitgezocht. “En onder die mensen zullen 

sommigen ook moeilijke vragen hebben, 
die ze graag eens willen doornemen 

met iemand met geheimhoudings-
plicht”, denkt Jan Peter. Op dat vlak 
heeft hij veel ervaring opgedaan 
als intern vertrouwenspersoon, 
coach en intern mediator bij zijn 
vorige werkgever en daarnaast is 
hij al jaren invalkracht bij GGZ in 

Geest. Hij hoopt dat ook in deze 
regio geestelijke verzorging mo-

gelijk wordt, net zoals elders in het 
land al het geval is. In zijn scriptie heeft 

Versteege het over het Drentse Tynaarlo 
waar de gemeente een deel van de Wmo-gelden 

al jaren besteedt aan geestelijke verzorging bij gevallen van 
uitbehandelde zieke kankerpatiënten, ex-psychiatrische pa-
tiënten en anderen die behoefte hebben aan een goed ge-
sprek. Misschien iets voor Zandvoort? In ieder geval had ik 
een fijn gesprek met Jan Peter en ik hoop dat al zijn wensen 
mogen uitkomen: aan hem zal het niet liggen! 

Dorpsgenoten

Vorige week plaatsten wij in de rubriek Dorpsgenoten een 
interview met Jan Peter Versteege. Helaas te laat ontdekten 
wij dat niet het volledige artikel is overgekomen in de krant. 
Omdat we u het laatste deel van het artikel niet willen ont-
houden, hebben we besloten dit deel alsnog te publiceren: 

Jan Peter komt uit een muzikaal gezin. De mu-
ziek is hem bij vader Kees en moeder Joke 
met de paplepel in gegoten. Sinds de jaren 
negentig is hij actief als zangdocent en 
solist (bas-bariton). Hij is al 10 jaar di-
rigent van het kamerkoor I Cantatori 
Allegri en was 6 jaar dirigent van het 
gemengd kerkkoor De Brug in Heiloo. 
Denk nou niet dat er geen tijd is voor 
hobby’s. Hij heeft samen met vriend 
Feico het diploma cafébedrijf gehaald, 
hij is lid van een biergenootschap en ook 
heeft hij met meerdere biervrienden het 
officiële bierdiploma van het SVH gehaald. 
Verder leest hij graag, hoe kan het ook anders, 
spannende boeken die te maken hebben met het 
geloof: zogeheten ‘reli-thrillers’.

Toekomst
Graag zou Jan Peter als geestelijke verzorger zijn diensten 
aanbieden in thuiszorg of in dienst van gemeente of huisart-
sencentrum. Hij vindt het vreemd dat het recht op geestelijke 

Jan Peter Versteege 

door Nel Kerkman

Kindercentrum Ducky Duck VVE-gecertificeerd
Dinsdagavond 8 oktober was het grote moment aange-
broken: alle pedagogisch medewerkers van het kinderdag-
verblijf en peuterspeelzaal van Kindercentrum Ducky Duck 
kregen het VVE-certificaat uitgereikt waar ze twee jaar 
lang hard voor gewerkt hebben.

VVE staat voor ‘Voor- en 
Vroegschoolse Educatie’. 
Hier zijn verschillende me-
thoden voor ontwikkeld en 
Ducky Duck heeft gekozen 
voor de methode Uk en Puk, 
dat speciaal is ontwikkeld 
voor kinderdagverblijven en 

aansluit bij ‘Puk en Co’ van 
de peuterspeelzalen. Tevens 
garandeert de methode een 
doorlopende lijn met de ba-
sisschool. 

Directeur Herman van der 
Zwet is trots op zijn mede-

Alle gecertificeerden bij elkaar Weer

Temperatuur

Max 16 17 16 15

Min 11 11 14 11 

Zon 65% 20% 55% 30%

Neerslag 20% 85% 60% 85%  

Wind zzw. 4-5 z. 4-5 zw. 4 zw. 4

Vooral in het weekend 
nogal wisselvallig 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Als er regen valt met het ac-
cent op de periode vrijdag tot 
en met maandag, dan gaat 
het eigenlijk steeds om vrij 
geringe hoeveelheden. Veel 
meer dan 5-9 millimeter valt 
er niet tot komende maan-
dag. Het is typisch Hollands 
herfstweer met een traditi-
onele zuidweststroming en 
vrij veel wolken. De kans op 
zon is derhalve niet zo groot, 
maar zo nu en dan zit er toch 
een prima dagdeel bij. 

Vooral wat later in de periode 
zien we dat de depressies be-
zuiden Groenland (de kraam-
kamer voor ons weer in be-
ginsel) zich meer gaan roeren, 
maar vooralsnog op veilige 
afstand blijven. Uiteindelijk 
koersen de brutale raddraai-
ers (geabsorbeerd en wel in 
de krachtige straalstroom 
boven de Atlantiek) richting 
de woeste wateren tussen 
IJsland en Schotland alwaar 
ze voor het nodige tumult 
zorgen. Restanten in de vorm 
van soms ietwat verzwakte 
regenfronten komen dan nog 
wel richting Benelux.

Tegen de maandwisseling 
lijkt de meeste depressieac-
tiviteit alweer voorbij te zijn 
en zien we een uitloper van 
het hoog der Azoren opko-
men vanuit het zuidwesten. 
Die ontwikkeling onderdrukt 
de meeste regenimpulsen uit 

het westen en zorgt ervoor dat 
het weerbeeld wat bestendi-
ger kan worden in onze con-
treien. De allerlaatste ontwik-
keling op de weerkaart laat 
echter juist een onbestendiger 
weerpatroon met veel wind 
zien voor de laatste oktober-
dagen. Voorlopig is het dus 
even spannend welk scenario 
het uiteindelijk wordt zo tus-
sen 28 en 31 oktober. Een flinke 
herfststorm op maandag valt 
niet uit te sluiten trouwens. 

Overigens blijft de tempe-
ratuur goed op peil de ko-
mende dagen in zuidelijk 
Kennemerland, maar de zeer 
hoge waarden voor deze tijd 
van het jaar zoals afgelopen 
dinsdagmiddag, met royale 
twintigers op de thermome-
terdisplays, dat halen we niet 
meer. 

Zicht op een winterdebuut is 
er tot in de eerste week van 
november niet. In 1980 was 
dat beslist wel het geval. We 
beleefden toen de koudste eer-
ste novemberweek ooit met 
op de zevende veel sneeuw! 
De winterprognose van on-
dergetekende wordt trouwens 
maandag 28 oktober en ook 
nog daarna medegedeeld via 
de diverse kanalen. Meer weer-
info is er zoals gebruikelijk via 
www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto

Voorlopig houdt het overwegend (licht) wisselvallige 
weerbeeld aan in Zandvoort. Oceaanstoringen scham-
pen ons regelmatig maar laten geen zondvloedachtige 
regens los.

 Do. Vr. Za. Zo. 

werkers, zij hebben een ge-
weldige prestatie geleverd 
en heel wat vrije zaterdagen 
ingeleverd om de training 
te kunnen volgen en ver-
volgens in de praktijk toe te 
passen, dit allemaal onder 
begeleiding van de trainers 
Marijke Vermeer en Linda 
Bluijs. Ducky Duck is nu het 
eerste kinderdagverblijf in 
de wijde omtrek dat VVE-
gecertificeerd is. Een behoor-
lijke investering in crisistijd 
waar zeker de kinderopvang 
ook door bezuinigingen 
wordt getroffen.

De kinderopvang in Neder-
land is behoorlijk onder 
druk komen te staan en dat 
heeft ook bij Kindercentrum 
Ducky Duck geleid tot nood-
zakelijke bezuinigingen. 
“Maar”, benadrukt Van der 
Zwet, “als het iets minder 
gaat is het ook belangrijk 
om juist te investeren. Dit 
hebben wij gedaan door 

te investeren in kwaliteit. 
Door het volgen van het 
VVE traject zijn onze peda-
gogisch medewerkers nog 
beter in staat om het kind 
te begeleiden in zijn of haar 
ontwikkeling en kunnen zij, 
waar nodig of gewenst, het 
kind extra stimuleren en 
in de gelegenheid stellen 
dat stapje verder in zijn of 
haar ontwikkeling te maken. 
Uitgangspunt is wel dat ie-
der kind recht heeft om kind 
te zijn. Dat is al twintig jaar 
ons pedagogisch beleid en 
dat blijft zo.” 

Tot besluit voegt Van der 
Zwet nog toe dat het goed 
is dat de overheid vanaf 2014 
de bezuinigingen op de kin-
deropvang terugdraait en 
er enkele tekenen zijn van 
economisch herstel, zodat 
mensen weer meer kansen 
krijgen op de arbeidsmarkt, 
wat uiteindelijk ten goede 
komt aan de kinderen.

Jan Peter Versteege 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Top muziek uit Ierland!
The Fureys 

& Davey Arthur
Maandag 4 november
in theater De Krocht.

Kaarten nu verkrijgbaar
via www.thefureys.nl

of tel. 06-54677947
.........................................................

Voor een pedicure 
behande ling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hot-stone massage 
en / of Reiki behandelingen.

Pro-voet lid. 
16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

Denk voor de naderende 
feestdagen eens aan het 

geven van een cadeaubon!
.........................................................

Schilder/stucadoor 
heeft tijd over. € 15 p/u. 

of vanaf € 8 p/m2. 
Tel. 06-33448192

.........................................................
Vanaf 29 okt. iedere dinsdag 

Meditatie 
van 19.45 tot 21.00 uur. 

Met zit- en loopmeditatie. 
Bijdrage € 5 incl. thee 

na afloop. 
Info 06-53525759, 
www.helenvink.nl

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 /

 06-53498304 
www.trade-ard.nl 

.........................................................
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel 
in de regio!

Nu veel 
kerstspullen!
Wij halen ook 

bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

06-53693409
.........................................................

Klussen-Renovatie-Bouw 
P.M.K. 

(in Zandvoort)
Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers en 
keukens. Kunststof kozijnen 

VEKA. Poolse kwaliteit! 
Ook voor schoonmaakwerk 

voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212 

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort. 
Voor uw APK, alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, 

Zandvoort 
023-5713919 of 0653231754

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
‘Zie ginds komt de stoom-

boot uit Spanje weer 
aan!’ Binnenkort zal 

Sinterklaas weer naar 
Zandvoort komen! 

Ook Sinterklaas en zijn 
Pieten bij u thuis? 
Boek Sint en Piet 
direct vanaf € 50 

via 023-6200064 of 
www.onair-events.nl

.........................................................
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Gevonden: zonnebril
met geslepen glazen.

In de zuidduinen.
Merk Ray-ban, zilver
met zwarte pootjes.

Info: 06-51511128
.........................................................

Te huur tot 31 maart 2014: 
appartement max. 2 pers. 

€ 750 all-in. 
Hogeweg 15. Tel. 5713127

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, 
maar omlaag met de prijs!

Basisbeh. sch.maken + 
nagels knippen + 
eelt verwijderen + 

evt. likdoorns weghalen + 
creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info:5734944 of 
06-50203097

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg 

en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 

023-5353591 
of 06-22209568

.........................................................
One Stop Nail Shop

A.B. Nails in Haarlem: 
nagelstudio, opleiding 

tot nagelstyliste, 
groothandel

 in nagel producten 
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

Op zoek naar goede 
kinderopvang? 

Wij zijn trots op onze 
beide locaties in Zandvoort 

(Pippeloentje en Pluk) en 
laten ze graag aan u zien: 

'SKiP-Natuurlijk'! 
Bel voor een afspraak: 

023-5713665, 
of stuur een e-mail: 

info@kdvskip.nl
.........................................................
GARNALENNETTEN (nieuw)

Solide handgemaakte 
duwnetten

afm: 1.25-1.65-1.85-2.10 m.
Info: www.garnalennet.nl

of voor meer info
T.023 5716520

M.06 40458900
.........................................................

Te huur: 
garageboxen

Tjerk Hiddesstraat
€ 105,- excl. BTW

06-54340744
.........................................................

Te huur: 
garagebox 

Trompstraat. 
€ 125,- p.m. 

Tel. 023-5720069
.........................................................

Te huur aangeboden
Gemeub. studio 

voor 1-2 pers. Woonkamer, 
slaapkamer, keuken, badk, 

35 m2, terras 25 m2, 
Huur € 600 p.m. incl. 

G/W/L & park. 
Niet rokend, geen huisd. 

Tel. 06-25155900
.........................................................

Maandag 28 okt. 
om 14.00 en om 19.30 uur: 

presentaties 
Aloe Vera en Workshop 

Gezonde Voeding 
door Annette ter Heijden. 
Locatie: Keesomstraat 51. 

Maak kennis met Aloe 
Vera, gratis entree. 
Liefst reservering: 

023-5716511. Zie ook: 
www.gezondheidaanzee.nl

Beloning € 50 
windscherm voor auto 

verloren. Engelbertsstraat 
voor Dirk vd Broek. 
Tel. 06-87434091

.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten 

Zandvoort. Speciaal 
tarief Schiphol voor bus 

en personen vervoer 
Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588
.........................................................

De Zandvoortsche 
Houtschuur

steigerplank 5 m. v.a. € 15,-
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.
schroten 13x90 mm € 2.60/m
lengtes van 2.10 tot 5.40 m.

gipsplaat v.a. 3.99 / m2
lewisplaat 14.42 / m2

andere artikelen 
op bestelling

ZZP-ers en aannemers 
korting!

geopend ma-za op afspraak 
tot 20.00 uur

adres: Achterom 7, 
Zandvoort

uitsluitend á contant, 
geen pin

J. van Diepen 
tel. 06-29091069

.........................................................
Woonruimte te huur:

Huiskamer met keuken, 
badkamer, toilet en 
twee slaapkamers.

Opp. 80 m2. 
Inclusief internet, 

gas, elektra en water 
€ 950,= per maand.

Tel. 023-5739724
.........................................................

Tijdelijk 
studio/kamers 

te huur. 
Vanaf nu t/m 31 maart 2014. 

Prijs vanaf € 550,- 
alles incl. 

Info via 023-5719541
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A mind is like 

a parachute, 

it doesn’t work 

if it is not open.
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Tegeltje

Uitgesproken!
Iedereen kent het scenario ‘Je had er bij moeten zijn’ wel. Je 
maakt iets hilarisch mee en telkens als je weer terug denkt 
aan die scene moet je weer lachen. Du moment je de eer-
ste de beste collega tegenkomt bij de koffieautomaat en je 
wilt het voorval vertellen, weet je al dat je het verhaal gaat 
eindigen met de zin ‘Je had er bij moeten zijn’. Het is simpel-
weg niet na te doen of te vertellen.

door Maxim Roos

Wie naar een voorstelling gaat van plaatsgenoot Eric 
Koller, weet dat er twee dingen gaan gebeuren. Ten eer-
ste heb je een avond waarbij je in een deuk ligt van het 
lachen en ten tweede weet je dat je de omgeving naar het 
theater gaat sturen omdat je het zelf niet na kunt doen.

Eric Koller is een cabaretier. Ook hij heeft zijn eigen stijl 
zoals iedere goede artiest die heeft. Echter is dit soort 
cabaret uniek. Eric maakt namelijk geen gebruik van het 
gesproken verhaal. Er zal geen avondvullend programma 
zijn met gevatte opmerkingen over de politiek, het verschil 
tussen mannen en vrouwen of de burgerlijkheid van een 
volk. Nee, Eric vult een uur en twintig minuten met fysiek 
cabaret. Het klinkt heel abstract maar het is eigenlijk heel 
eenvoudig. Althans om het te begrijpen want het spelen 
is zeer gecompliceerd en doordacht. Of het nou gaat om 
een parachutesprong waarbij de springer het verkeerde 
rugzakje omgedaan heeft of dat het gaat om het nadoen 
van een levende tennisbal die aan het stuiteren is op 
Wimbledon, Eric Koller doet het perfect en hilarisch na.

Dit doet hij al meer dan zeventien jaar. Hij heeft het vak 
geleerd aan de Toneelschool in Utrecht. Na zijn studie 
heeft Eric meegedaan aan het Gronings Cabaret Festival 

waarbij hij de juryprijs won. Het gaf hem niet de echte 
voldoening aangezien hij net naast de publieksprijs greep. 
En dat is toch het belangrijkste, want het publiek is waar 
hij het voor doet. Na veel wikken en wegen is Koller daarna 
opgegaan voor het Amsterdams Kleinkunst Festival en 
daar won hij wel beide prijzen.

Inmiddels heeft hij naast Nederland al opgetreden in 
België, Spanje en Engeland en Duitsland volgt binnen-
kort. Dat is het voordeel van zijn stijl want zonder het 
gesproken verhaal kan hij de hele wereld over. Het lastige 
is wel dat er veel verschil zit in humor per land. Dat onder-
scheidt een goede cabaretier van een slechte; Koller kan 
het publiek tijdens de voorstelling lezen en speelt erop in.

Eigenlijk moet je er gewoon bij zijn geweest. Dat kan 
want Eric is op 28 oktober te zien in de Kleine Komedie in 
Amsterdam met zijn voorstelling ‘Fire in the hole’. 

‘Je had 
erbij moeten zijn’

Kijk nou eens!
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GEM Trails zeggen ze? En nu? 
Genieten van de mooie dag!

Interview

Eric Koller

Frank Zappa

Sommige mensen zijn meepraters, anderen hebben een uitge-
sproken eigen mening. Sommigen tonen begrip, sommigen horen  
het liefst alleen zichzelf. Sommigen oordelen al op voorhand, 
waar anderen een luisterend oor bieden. Sommigen bemoeien 
zich (goedbedoeld of niet) met alles en iedereen, terwijl enkelen 
misschien als de dood zijn om überhaupt een woord uit te brengen. 
Sommigen denken een hoog gehalte aan cynisme nodig te hebben  
om gehoord te worden, sommigen brengen het met humor. 
Sommigen praten veel over anderen, maar nooit als de betref-
fende persoon erbij aanwezig is. Sommigen spreken lief en  
meelevend, waar anderen zich alleen met sarcasme weten te  
redden. Sommigen kijken eerst de kat uit de boom en bij sommigen 
valt te constateren dat ze zeggen wat ze denken maar dat het alleen 
wat rot uit hun strot komt.

Over iedere manier valt wel iets te zeggen, maar wat bepaalt nu of 
het de beste manier is? Kan een opvatting goed of fout zijn? Hoe 
wordt bepaald of er een klik is tussen mensen? Is dit afhankelijk 
van hoe mensen tegen en/of met elkaar praten? Want dat blijkt 
een immens verschil. Communicatie is een tweerichting. Vragen 
en luisteren. Met gepast respect. En hoe groot telt het non-verbale 
aspect daarin mee?

Een wijze les leerde mij ooit dat mensen die het hardst schreeuwen, 
hunkeren naar een beetje aandacht. Of onzekerheid proberen te on-
derdrukken. Of angst juist de onderliggende waarheid is, angst om 
(aandacht) kwijt te raken. Gek toch hoe reacties soms heel anders 
naar buiten komen dan hoe ze werkelijk bedoeld worden. Maar is 
de bedoeling van contact maken altijd om dichter tot de ander te 
komen? Of dit nu op een negatieve of liefdevolle manier gebeurt? 
Ik denk het wel. Iemand wil een punt maken, hoe dan ook. Echter, 
dichter tot elkaar komen zie ik als iets positiefs en dat valt niet 
over alle uitingsmanieren te zeggen. Negatieve manieren werken 
wellicht op eenzelfde manier, maar kunnen 
bij de ontvanger anders opgeslagen worden.

Werkt eerst nadenken niet beter in plaats van 
plompverloren gedachtes te spuien of worden 
daarmee juist de beste discussies ontlokt?

Contact
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   11 26       9 11

 5         7 21\13    

 17     18 11\19        

   16           20

   19       16\6      

   7     6\14        

   15 15\26           7

 19           10    

 17           5

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 KAH   FC   KEB  
   -   =    
 +   -   +  
 CKK   J   CKE  
   +   =    
           
 BFF   A   BDC  
   -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

Oplossing Kakuro

 289 - 13 = 276
          +   -   +

 322 + 5 = 327

         
 611 - 8 = 603

Oplossing Breinbreker

Dier van de Week
DUSK is	Dusk	is	een	lieve	en	aanhankelijke	kater.	Hij	is	een	beetje	verle-
gen	en	wil	dan	ook	graag	eerst	even	de	kat	uit	de	boom	kijken	maar	als	hij	
je	eenmaal	kent	is	het	een	echte	knuffelkont.	Hij	kan	het	prima	vinden	met	
soortgenootjes	en	met	kinderen	gaat	het	ook	goed.	Als	het	hem	te	druk	wordt	
trekt	hij	zich	graag	even	terug,	voldoende	verstopplekjes	in	huis	is	dus	wel	
een	wens	van	Dusk.	Hij	gaat	erg	graag	naar	buiten	om	van	het	zonnetje	te	
genieten	dus	een	huis	met	een	tuin	is	voor	hem	een	vereiste.	

Bent	u	al	gevallen	voor	dat	leuke	koppie	van	Dusk?	Kom	dan	snel	eens	langs	
om	kennis	te	maken	met	hem.	Of	met	een	van	de	vele	andere	asielkatten	
natuurlijk;	ze	wachten	al	op	u!	Dierentehuis	Kennemerland,	Keesomstraat	5.		
Geopend	van	maandag	t/m	zaterdag	van	11.00	tot	16.00	uur.	Tel.	5713888,	
internet:	www.dierentehuiskennemerland.nl.

Bereiding: 
Sjalotjes schillen en in stukjes snijden. Chorizo in 
piepkleine blokjes snijden. Olie in een braadpan ver-
hitten en het gehakt aanbraden. Met een vork uit 
elkaar halen en de stukjes sjalot, de tomatenpuree 
en de bouillon erdoor roeren. Hittebron op de laagste 
stand zetten en gedurende 30 minuten stoven. Tien 
minuten voor het einde van de stooftijd het vocht 
zoveel mogelijk inkoken, het bier toevoegen en verder 
stoven. Tegen het einde van de stooftijd de blokjes 
chorizo erdoor roeren. Op smaak brengen met peper 
en zout en warm houden. De gave koolblaadjes beet-
gaar koken of in een stoommandje beetgaar stomen. 
Het warme gehakt en de saus gelijkmatig over de 
koolblaadjes verdelen en oprollen. Serveren met een 
gekookte, kruimige aardappel. Zo warm mogelijk ser-
veren, vergezeld van een gekoeld glas La Trappe Bock.

 Benodigdheden: 
• 400 gram rundergehakt,  
 liefst bio-kwaliteit,
• 75 gram chorizo, aan een stuk,
• 2 sjalotjes,
• 2 eetlepels tomatenpuree,
• 2 theelepels milde chilipoeder,
• 8 gave blaadjes van spits- of  
 groene kool,
• 3 eetlepels olijf- of 
 zonnebloemolie,
• 2 dl runderbouillon,
• 8 eetlepels La Trappe Bock,
• peper uit de molen en 
 (zee) zout naar smaak.

Stoofschotel met gehakt en chorizo
Hoofdgerecht voor 4 personen
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Recept Recept

Kook eens anders

   11 26         9 11

 5 3 2     7 21\13 4 9

 17 8 9 18 11\19 4 8 5 2

   16 6 4 2 3 1 20  

   19 8 2 9 16\6 2 4  

   7 1 6 6\14 7 4 3  

   15 15\26 1 5 9 6 5 7

 19 6 7 5 1   10 6 4

 17 9 8       5 2 3

Cinema Nostalgie: The Beatles
Dinsdag 5 november opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 
uur weer haar deuren. De film die dan gedraaid wordt is 
‘Beatles - A Hard Day’s Night’, met in de hoofdrollen Paul 
McCartney, John Lennon & George Harrisson.

Ontvangst met koffie/thee 
en cake vanaf 13.00 uur. De 
film vangt aan om 13.30 uur. 
De kosten bedragen € 7 p.p. 
inclusief Belbus, film, koffie 
en toeslag. Zonder belbus: 
€ 6. Wie gebruik wil ma-
ken van de Belbus, kan zich 
opgeven bij Pluspunt via 
tel. 5717373. Losse kaarten 
(zonder Belbus) zijn op de 
dag zelf te koop bij de kassa 

van Circus Zandvoort. Zoals 
altijd zijn Ko en Joke Luijkx 
aanwezig om de bezoekers 
te helpen bij de instap in de 
lift en/of naar de stoel. 

Synopsis
Het is 1964. De wereld is in 
de ban van vier man: John, 
Paul, George en RIngo. 
Meisjes vallen flauw, jon-
gens laten rebels hun haar 

groeien. Beatlemania heeft 
de planeet ferm in zijn greep. 
Dan doen de Fab Four een 
meesterzet: ze maken een 
film. A HARD DAY'S NIGHT 
volgt op geniaal grappige 
wijze 36 uur uit het zoge-
naamd echte leven van The 
Beatles. De fantastische vier 
proberen op tijd bij een be-
langrijk optreden te komen 
en vinden onderweg de 
meest krankzinnige gebeur-
tenissen en vreemde vogels 
op hun pad. Nooit zat er zo-
veel heerlijke onzin, briljante 
humor en te gekke muziek in 
één film! 

De herfst is bij uitstek de periode waarin men bockbier drinkt. 
Er ook goed mee koken worden, zoals uit onderstaand recept blijkt.



Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week 2013

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Relax for You - 06-29621866
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie outdoor waterdichte

jassen en laarzen binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand oktober voor Pashouders

500 gram runder gehakt + 
4 braadworstjes samen € 5,95

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Het BESTE uit de BERGERAC !
RESPLANDY MERLOT

*of SAUVIGNON BLANC
*(H)EERLIJK ROOD EN WIT UIT DE Lanquedoc!

NU P/fles slechts € 4,98

Magnetiseren voor €15,00...
onrust wegnemen migraine/
hoofdpijn
Tweede behandeling gratis

Massage - lichaamspakking - magnetiseren 
kaartleggen - paraffine behandelingen

Willem-Kloosstraat 8
2041BK Zandvoort
Behandeling op afspraak 
tel. nr.06-29621866

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
OPI Liquid Sand Manicure 50+ 30 min. € 19 
Ontvang een kadobon ter waarde van € 10 
voor een volgende behandeling vanaf € 20 Maak een 
afspraak bij VVV Zandvoort Geldig op 3 en 4-11-2013

ZandvoortPas November Special: 
Bij een behandeling vanaf € 30 krijgt u € 7,50 korting p.p. 
Niet i.c.m 8ste gratis behandeling of aanbiedingen

behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54
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VRIJDAG 25 OKTOBER 

FEESTELIJKE
OPENING

THOMSONSTRAAT 1  2041 TA  ZANDVOORT

ZORG SERVICE 
ZANDVOORT
TANDARTS, HUISARTS, FYSIOTHERAPIE

EN HUIDTHERAPIE 

Iedereen is welkom voor 
een rondleiding in ons 
nieuwe zorgcentrum.

Kroon Vis is aanwezig 
voor een hapje.

13:00 TOT 17:00 UUR
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de 
gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde 
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via 
het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente 
Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Het bezwaar schorst in beginsel 
niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In 
geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. 
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift 
van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek 
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Stationsplein 6, vervangen kozijnen, ingekomen 10 oktober 

2013, 2013-VV-137.
• Amperestraat 8, wijzigen voorgevel loods, en verwijderen 

asbestdakplaten, ingekomen 17 oktober 2013, 2013-VV-138.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
•  Het kappen van 37 gemeentelijke bomen op de navolgende 

locaties: Brederodestraat 46 betreft esdoorn, hoek Catsstraat 
en Vondellaan betreft sierpeer, Jacob Catsstraat to 2c betreft 
sierpeer, hoek Curiestraat en Kochstraat betreft iep, Duin-
tjesveld betreft 4x populieren, Jan Evertsenstraat betreft 
linde, Favaugeplein betreft elaeagnus, Flemingstraat betreft 
2x iep, Flemingstraat achter flat betreft 8x populieren, Fle-
mingstraat bij Corodex betreft 2x iep, Flemingstraat to 358 
betreft robinia, Dr. C.A. Gerkestraat to 121 betreft kastanje, 
Kanaalweg to 29 betreft meelbes, Grote Krocht betreft kas-
tanje, Leeuwerikenstraat naast 9 betreft robinia, Van Len-
nepweg 68 betreft sierappel, Nassauplein betreft bol acacia, 
Passage betreft iep, hoek Max Euwestraat en Sophiaweg 
betreft steeneik, Tollensstraat P-plaats betreft esdoorn en 
Zandvoortselaan betreft 2x gleditsia, kappen 37 gemeentelijk 
bomen, verzonden 17 oktober 2013, 2013-VV-095.

Bentveld:
•  Parnassialaan 24, betreft kastanje, verzonden 17 oktober 

2013, 2013-VV-095. 

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Bentveld:
• Groot Bentveld 1, plaatsen kunstwerk, verzonden 16 oktober 

2013, 2013-VV-076.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)
Zandvoort:
• Strandafgang Paulus Loot 1B, wijzigen strandpaviljoen, 

verzonden 17 oktober 2013, 2013-VV-109.

Gemeentelijke publicatie week 43 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 42 en 
de verdere in week 42 door het college genomen besluiten 
zijn in week 43 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Vergadering welstandscommissie
De eerstkomende vergadering van de Commissie voor wel-
stand en monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 24 
oktober 2013 in het raadhuis. Voor vragen over de aanvangstijd 
kan tussen 009.00 en 11.00 uur contact opgenomen worden 
met de afdeling Ontwikkeling & Beheer, werkeenheid Omge-
vingsvergunningen.
 
Schoonmaak GFT-containers
Van 28 oktober t/m 1 november worden de GFT-rolemmers 
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van 
uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de 
schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30 uur zijn. 
 
Uitvoeringsregels exploitatie horecabedrijf
In de vergadering van 15 oktober 213 heeft de burgemeester 
van Zandvoort de uitvoeringsregels exploitatie horecabedrijf 
vastgesteld. Deze  treedt in werking op 25 oktober 2013 en ligt 
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie in het Raad-
huis en staat op de website.  De uitvoeringsregels exploitatie 
horecabedrijf bevatten beleid omtrent de openingstijden, voor-
lopige toestemming gedurende de behandeling van vergun-
ningaanvragen, melding leidinggevende Drank- en Horecawet 
en melding vrijstelling exploitatievergunning.

Wijziging artikelen 2:27 en 2:28 APV en artikel 2:28.1 APV
In de vergadering van 24 september 2013 heeft de gemeente-
raad besloten de artikelen 2:27, 2:28 van de Algemene plaatse-
lijke verordening te wijzigen en een nieuw artikel 2:28.1 toe te 
voegen. Deze artikelen treden in werking op 25 oktober 2013.  
De burgemeester kan soorten horecabedrijven vrijstellen van 
de verplichting om te beschikken over een horeca-exploitatie-
vergunning. De gewijzigde artikelen liggen 6 weken ter inzage 
bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staan op de website.

Nadere regels terrassen
In de vergadering van 15 oktober 2013 heeft het college van 
Zandvoort nadere regels voor terrassen vastgesteld. Deze  
treedt in werking op 25 oktober 2013 en ligt gedurende 6 weken 
ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de 
website.  Artikel 2:10, tweede lid van de Algemene plaatselijke 
verordening, geeft het college de mogelijkheid tot het vaststel-
len van nadere regels voor terrassen. Bij overtreding van de 
nadere regels kan het college handhavend optreden. 

Aanwijzingsbesluiten vrijstelling exploitatievergunning
 In de vergadering van 15 oktober 2013 heeft de burgemeester 
van Zandvoort aanwijzingsbesluiten vrijstelling exploita-
tievergunning vastgesteld. Deze treden in werking op 25 
oktober 2013 en liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de 
Centrale Balie in het Raadhuis en staan op de website. De 
aanwijzingsbesluiten bevatten soorten alcoholvrije en alco-
holschenkende horecabedrijven (openbare inrichtingen) die 
als zij aan voorwaarden voldoen niet hoeven te beschikken 
over een horeca –exploitatievergunning.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag tot en met 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 
Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 
Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

 
U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.zandvoort.nl. U 
herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje 
button met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de och-
tenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij 
de receptie.  Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u 
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 
Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 
Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 
Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of 
aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Zwaarbevochten zege in Amsterdam

Zandvoortse biljarters in dreamteam 

Veel vis bij Scheveningen

Definitief geen Zandvoortse DTM in 2014
De basketballers van The Lions hebben afgelopen zaterdag 
een zwaar bevochten zege geboekt in en tegen Amster-
dam. Na vier keer tien minuten, gevolgd door een verlen-
ging van nog eens vijf minuten, trok Lions met 92-93 aan 
het langste eind.

In de top tienlijst van de Regionale Driebanden Competi-
tie van Zuid-Kennemerland (www.r&cbiljart.org) staan na 
vijf competitiewedstrijden een aantal Zandvoortse spelers 
zeer hoog genoteerd. Als 3e in het Dreamteam scoorde 
Jeroen v.d. Bos met 80-75 (te maken caramboles - gemaak-
te caramboles), 4e Louis v.d. Mije 120-111 en 5e Willem Esveld 
48-44. V.d. Mije bereikte een fabuleus moyenne van 3, Ton 
Hendriks 2 en Esveld een knappe 1,6.

Leden van de Zeevisvereniging Zandvoort hebben tijdens 
een bootwedstrijd bij Scheveningen veel vis gevangen. De 
winnaar, Ron de Jong, had alleen al 14 vissen met een to-
tale lengte van niet minder dan 3,38 meter, vier centimeter 
meer dan Rob Wind, die tweede werd en negentig centi-
meter meer dan Addie Ottho en Ruud v.d. Meij de Bie, die 
ex aequo derde werden.

Wat velen al voelden aankomen, is waarheid geworden. 
De kalender voor de DTM in 2014 houdt geen rekening met 
een race op Circuit Park Zandvoort. Vorige week woensdag 
publiceerde de organisatie de nieuwe jaarkalender, waar-
op naast Zandvoort ook het Engelse Brands Hatch ontbrak.

De Zandvoorters moesten 
zaterdag tegen Amsterdam 
met 2 aanvullingen uit het 2e 
team spelen: Victor Valjavec 
en Niels Crabbendam. Deze 
ervaren spelers pasten prima 
in de hoofdmacht. Het eer-
ste kwart gaf een gelijk op-
gaande strijd te zien met de 
nadruk op strijd. “We bleven 
op achterstand, maar 4 pun-
ten achter na het 1e kwart is 
te overbruggen. Daarna kwa-
men we goed in de wedstrijd 

Vorige week donderdag 
moesten de driebanden-
teams 2 en 3 van café Keur 
het tegen elkaar opnemen. 
Team 2 met Louis v.d. Mije 
(15), Dick Pronk (11) en Ton 
Ariesen (10) , tussen haak-
jes de minimaal te maken 
caramboles binnen 25 beur-
ten, nam het achtereenvol-
gens op tegen team 3 met 

Bij een temperatuur van 14 
graden en weinig wind wa-
ren de condities buitenge-
woon goed om er een mooie 
visdag van te maken. Even 
na acht uur werden de tros-
sen losgegooid en richting 
Kijkduin gevaren waar, bijna 
altijd op dezelfde plek, circa 
6 mijl uit de kust een grote 

Het driejarig contract met 
de organisatie liep dit jaar 
af en is niet verlengd. Ook de 
race op het circuit van Brands 
Hatch, dat nog een doorlo-
pend contract had, komt in 
2014 te vervallen. Zoals al was 
uitgelekt gaat de DTM in ieder 
geval terug naar Hongarije en 
eveneens komt er een race 
in China. Vooral dat laatste 
land is heel belangrijk voor de 
verkoop van de aan de DTM 
deelnemende automerken: 
Mercedes, Audi en BMW. 

Toch houdt de CEO van 
Circuit Park Zandvoort, Erik 
Weijers, een goed gevoel 
voor de toekomst. Hij ziet 
op redelijk korte termijn deze 

na een aanpassing in de 
verdediging en bogen we de 
stand om in een voorsprong 
van 4 punten na 6 minuten”, 
aldus coach Matty Prenen 
na afloop. Deze voorsprong 
werd echter door slecht ver-
dedigen ongedaan gemaakt, 
waardoor bij rust een achter-
stand van 7 punten op het 
bord stond.

Het derde kwart werd, mede 
door de inbreng van Valjavec 

Edwin Ariesen (10), Willem 
Esveld (8) en Chris Alken 
(6). Eindstand team 2 tegen 
team 3 werd 12-10. 

Voor het eerst verschenen 
de spelers van Café Keur in 
hun nieuwe poloshirts aan 
de tafel; voor thuisspelers in 
een donkerblauwe en voor 
de uitspelers in een licht-

diepe kuil ligt. Na het an-
keren en het uitgooien van 
de hengels werd al vrijwel 
direct de ene na de andere 
wijting binnen gehaald en af 
en toe ook een schar. 

Helaas was de wijting van 
een dermate klein formaat 
dat er zegge en schrijven 

show weer op ‘zijn’ circuit 
terugkomen. Weijers meld-
de dat in de loop van het 
seizoen contact is geweest 
met ITR, de organisator van 
de DTM-races. Die had al la-
ten weten dat Zandvoort in 
2014 niet door zou gaan. Voor 
wat dat betreft is Weijers 
niet bevreesd. Hij weet van 
de rijders dat ze heel graag 
naar Zandvoort komen om 
op dit ‘old school’ circuit hun 
rondjes te rijden. 

Ook het ‘inleveren’ van de 
zogenoemde geluidsdagen 
is volgens Weijers geen pro-
bleem. “We hebben voor het 
laatste weekend van mei 
al met een organisatie een 

basketbal

biljart

hengelsport

autosport

Aanvoerders Edwin Ariesen (l) en Louis v.d. Mije

Erik Weijers, CEO van Circuit Park Zandvoort

en Crabbendam en niet te 
vergeten Dustin Driehuizen, 
omgezet in een 62-63 voor-
sprong. “Het ging over en 
weer en in de tumultueuze 
slotfase kwamen we langs-
zij en sleepten we een ver-
lenging uit het vuur”, zegt 
Prenen met pretogen. Ook 
daarin bleef het spannend, 
maar Driehuizen scoorde de 
allesbeslissende 92-93.

Topscorers Lions: Dustin 
Driehuizen 23; Victor Valjavec 
18; Bob Winnubst 12 en Luka 
Markovic was goed voor 11 
punten. Komende zaterdag 
om 18.30 uur speelt Lions 
thuis tegen MSV/Zeemacht 
uit Den Helder. 
 

blauwe kleur uitgevoerd. 
Een leuke aansporing van 
uitbater Theo Keur om met 
nog meer inzet de kleuren 
van het Zandvoortse biljart-
café in Zuid-Kennemerland 
te verdedigen. Donderdag 
stak vooral Louis v.d. Mije in 
de openingswedstrijd tegen 
Edwin in perfecte vorm en 
wist ogenschijnlijk gemak-
kelijk zijn caramboles te 
maken. In de tweede wed-
strijd werd zeer wisselend 
gespeeld en kwamen beiden 
moeilijk tot echt scoren. De 
eerste wedstrijd van Dick 
Pronk tegen Willem Esveld 
werd met belangrijk punten-
verschil door Esveld gewon-
nen. Duidelijk werd ook in de 
tweede wedstrijd dat Pronk 
weinig geluk had met zijn 
soms briljante biljartoplos-
singen. Esveld wist met zeer 
voorzichtig en gedegen spel 
ook voor de tweede maal de 
verdiende eindzege binnen 
te halen. Het laatste tweetal 
Ton Ariesen en Chris Alken 
gaf elkaar weinig toe. 

Spannende wedstrijden met 
vaak verrassende stoten van 
zeker ervaren Zandvoortse 
driebandenspelers. Heel ple-
zierig om naar te kijken.

maar één ‘maatse’ wijting 
werd gevangen met een be-
hoorlijke lengte van 28 cm. 
Dit ging vrijwel de hele dag 
zo door, met uitzondering 
van toen de stroming op z’n 
sterkst was en er alleen maar 
schar binnenboord kwam. Zo 
rond twaalf uur trok de wind 
sterk aan tot een dikke vijf 
Beaufort en werd het een 
beetje onplezierig. De toe-
ter, als signaal voor ‘einde 
wedstrijd’, ging om half drie 
waarna het tijd werd om 
naar de haven te gaan. De 
‘pot voor de grootste vis’ was 
voor Ruud Wind met en bot 
van 36 centimeter.

contract gesloten voor een 
twaalf uur race. Helaas mo-
gen wij hier ’s nachts geen 
extra geluid maken dus een 
24 uur race zit er niet in. Dit is 
voor de liefhebbers echt iets 
om naar uit te kijken”, zegt 
hij. Op de vraag of er nog 
meer van dit soort interna-
tionale races naar Circuit 
Park Zandvoort gaan komen, 
houdt Weijers een slag om 
de arm: “Wij zijn met een 
paar organisaties van series 
in onderhandeling maar 
daar kan ik nu niets over zeg-
gen. Waarschijnlijk kunnen 
wij begin december onze 
agenda publiceren, daarin 
zou het een en ander duide-
lijk moeten worden.”

De wethouder Toerisme en 
Economie van Zandvoort, 
Belinda Göransson, meldt 
de Zandvoortse Courant dat 
ze het jammer vindt dat de 
DTM races volgend jaar niet 
meer in Zandvoort zijn. Maar 
ze heeft er alle vertrouwen 
in dat Circuit Park Zandvoort 
voor het komende seizoen 
weer met een heel mooi pro-
gramma komt. Even afwach-
ten dus tot begin december. 
Die 12 uur race heeft Circuit 
Park Zandvoort in ieder geval 
al ‘gescoord’!
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SV Zandvoort naar kwartfinale HD Cup

Oranjeleeuwinnen -17 niet naar EK

Topsporttalent genomineerd 

Vierde titel op rij voor Ard Keff
Het is SV Zandvoort gelukt om de kwartfinale van het toer-
nooi om de Haarlems Dagblad Cup te bereiken. Het zater-
dagelftal van het IJmuidense Stormvogels had niets in te 
brengen tegen Zandvoort, al duurde het tot de tweede helft 
voordat dit in cijfers duidelijk werd. Uiteindelijk werd het 
4-0 maar dubbele cijfers waren absoluut mogelijk geweest.

Het Nederlandse elftal voor meisjes -17 gaat niet naar het 
EK in Engeland. Het elftal, met de Zandvoortse doelvrouw 
Kelly Steen in de selectie, speelde in een week 3 poulewed-
strijden en eindigde 2e met 4 punten, wat niet genoeg bleek 
voor plaatsing.

Vanaf afgelopen maandag worden alle sportliefhebbers in 
Zuid-Kennemerland opgeroepen om te stemmen op hun 
favorieten voor het Topsport Gala Kennemerland 2013. Een 
van de genomineerden is de Zandvoortse badmintonster 
Imke van der Aar.

Afgelopen vrijdag vonden de laatste races in de BMW E30 
cup plaats voor dit seizoen. Drievoudig kampioen Ard Keff 
kwam niet echt in de problemen en haalde zijn vierde titel 
op rij binnen. Naaste concurrent Bas Nederlof eindigde in de 
twee races wel voor Keff, maar zijn achterstand was te groot 
om de Zandvoortse coureur echt zenuwachtig te maken.

Stormvogels is dit seizoen via 
de nacompetitie gepromo-
veerd naar de derde klasse. 
Het verschil was huizenhoog 
maar Zandvoort had moeite 
om de jeugdige IJmuidense 
keeper te verslaan. De pas 
18-jarige Quincy Ceder wist 
met vaak ongelooflijke re-
acties de dadendrang van 

Het team verloor onnodig 
de eerste wedstrijd van 
België met 1-0. De tweede 
wedstrijd tegen het sterke 
Duitsland werd knap 0-0 en 
de laatste wedstrijd tegen 
Zwitserland, waarin Steen 

Er worden prijzen uitgereikt 
in de categorieën: Sportman, 
–vrouw, -talent ( j/m), -ploeg, 
-coach (nieuw!), -special  
en -vrijwilliger van het Jaar. 
Een vakjury reduceerde  
de nominatielijst tot het 
aantal van vijf genomineer-
den per categorie. Door  
op hun favoriet te stem-
men, kunnen sportkenners 

In de kwalificatie noteerde 
Keff een zevende tijd. Dat 
had wellicht beter gekund, 
ware het niet dat hij nog 
steeds herstellende is van 
een medische ingreep. Nadat 
er bij de altijd opgewekte 
Keff darmkanker geconsta-
teerd was, is hij ruim acht 
weken geleden succesvol ge-
opereerd. De herstelperiode 
zal circa een jaar in beslag 
nemen maar dat weerhield 
hem er niet van de laatste 
twee races van het seizoen 

de Zandvoortse spitsen 
tegen te houden, stoppen 
echter kon hij niet alles. Uit 
een corner in de 10e minuut 
werd Ceder door een eigen 
speler verslagen en kwam 
Zandvoort wat gelukkig op 
voorsprong. Een hele rits 
kansen waren vooralsnog 
niet voor Zandvoort weg-

het doel verdedigde, werd 
met 3-1 gewonnen. 

“Maar voor mij persoonlijk 
is er wel iets heel moois uit-
gekomen. Ik ben gevraagd  
bij Telstar om mee te  

en -liefhebbers invloed  
uitoefenen op de uitslag 
van de sportverkiezingen. 
Stemmen kunt u tot en met 
maandag 11 november op 
www.topsportkennemer-
land.nl. 

Imke van der Aar werd vorig 
jaar Nederlands badminton 
kampioen U17, terwijl ze 

te rijden. Hij wilde namelijk 
perse zijn titel prolongeren. 
Dat is nog eens een wil om 
te winnen!
 
Tijdens de eerste race maak-
te Keff een goede start, maar 
zag zijn concurrenten Tobias 
Kreuger en naaste belager 
Bas Nederlof weglopen. 
Voor de Zandvoorter reed zijn 
teamgenoot Marcel Flens en 
die liet hem vrij snel passe-
ren. Keff lag zelfs nog even 
tweede maar besloot eie-

voetbal

topsportgala

autosport - dnrt

Patrick v.d. Oord passeert zijn tegenstander

Ard Keff op weg naar zijn 4e kampioenschap op rij | Foto: Thomas Bakker

adverteerders

Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Buddy's
Café Neuf
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dierenkliniek Zandvoort

Dirck III Slijterijen
Dorsman Assurantiën
Eb & Vloed
Exprom
Fysiotherapie De Prinsenhof
Grand Café Restaurant XL
Greeven, Makelaardij o.g.
Haar
La Bonbonnière 
Plony's Haarwinkel
Pluspunt Boomhut
Reco Autoschade 

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

ren voor zijn geld te kiezen. 
Kreuger wist in de slotfase 
Nederlof nog te passeren, 
waardoor Keff, die op plaats 
drie eindigde niet al te veel 
verloor. “Ik kon ze makke-
lijk volgen, maar heb geen  
risico’s genomen”, was Ard’s 
commentaar na afloop van 
de eerste race.

Door het resultaat van de 
eerste race vertrok Keff van 
de derde plek voor de tweede 
BMW E30 cup race. “Ik had 
een goede start en lag direct 
derde”, zei hij. Ook in deze 
race bemoeide hij zich niet 
met het spel tussen Kreuger 
en Nederlof. Op het moment 
dat Nederlof Kreuger van de 
baan tikte was het pleit echt 
beslecht in het voordeel van 
de Zandvoorter, die als twee-
de achter Nederlof over de 
streep kwam en daarmee 
zijn vierde titel wist veilig te 
stellen. 

Het leverde een leuke uit-
spraak op omdat de Formule 
1 coureur Sebastian Vettel 
bezig is om zijn vierde we-
reldtitel binnen te halen. 
“Vettel gaat voor een ‘Keffie’”, 
aldus de kampioen die zijn 
voorgaande drie titels dit 
jaar dus met succes wist te 
verdedigen.

Sea Optiek 
Slagerij Marcel Horneman 
Tandartspraktijk Zandvoort
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld 
Troupin Natuursteen
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 

Notarissen
VVV Zandvoort
Weenink, huisarts

gelegd. Pas in de 53e minuut 
kon Roberto Molina, met een 
werkelijk prachtige vrije trap, 
de stand naar 2-0 brengen, 
waarna eindelijk de remmen 
pas echt los gingen. Want 4 
minuten later was het weer 
raak voor SV Zandvoort. 
Nigel Berg kon met een voor-
zet op maat Patrick Koper 
bereiken die verwoestend 
uithaalde en de keeper in 
de linkerhoek kon passeren. 
Vlak voor tijd, trainer Pieter 
Keur had inmiddels vijf wis-
sels in een keer toegepast 
(reglementair mag een ploeg 
in de Haarlems Dagblad Cup 
maximaal 5 keer wisselen), 
kon een van de beste spelers 
aan Zandvoortse kant, Kas 
de Vries, voor de vierde keer 
Ceder de gang naar het net 
laten maken, 4-0.

De volgende tegenstander 
van SV Zandvoort in het 
toernooi is de winnaar van 
het duel tussen Geel Wit en 
HBC. Deze wedstrijd werd 
dinsdagavond gespeeld.

trainen met Dames 1. Dit 
seizoen maak ik gewoon  
bij SV Zandvoort af maar 
daarnaast train ik dus vanaf 
nu 1-2 keer per week extra 
bij Telstar. Maandag is de 
eerste training. Dit vind ik 
zo geweldig. Arnold Nijkamp, 
mijn oom, is zijn profcarrière 
begonnen bij Telstar, net als 
ik ook op 16-jarige leeftijd 
en nu mag ik daar ook gaan  
beginnen”, vertelde een  
dolblije Kelly Steen.

eigenlijk pas 15 jaar oud is. 
Zij is voor het tweede jaar 
in successie genomineerd 
in de categorie Sporttalent 
meisjes.

Het gala wordt op don-
derdag 19 december geor-
ganiseerd in de tent van 
Kerstcircus Renz. Met de 
opening van de stemronde is 
ook de kaartverkoop gestart, 
alle sportliefhebbers kunnen 
voor € 7,50 (incl. drankje en 
garderobe) bij deze feestelijk 
sportieve avond aanwezig 
zijn, kijk hiervoor ook op de 
website. 
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De storm die afgelopen maandag Nederland trof, heeft 
ook in Zandvoort voor schade gezorgd. Gelukkig was er 
alleen materiële schade en waren er geen gewonden ge-
vallen of slachtoffers te betreuren, zoals elders in het land.

Afgelopen dinsdag vond de introductie plaats van 
het Huurders Platform Zandvoort. Bij deze introduc-
tie was buiten het bestuur van de nieuwe vereniging 
eveneens het management van woonstichting De Key 
Zandvoort en leden van een twintigtal bewonerscom-
missies aanwezig.

Veel schade door de storm Huurdersplatform Zandvoort 
presenteert zich

Deze boom bracht veel schade toe aan de auto

Het bestuur van Huurders Platform Zandvoort

Waarschijnlijk het naarste 
was een omgevallen boom 
in Nieuw Noord, die een auto 
flink beschadigde. Ook werd 
er een afzuiginstallatie van 
het dak van de hal van Center 
Parcs geblazen, was er hier en 
daar sprake van glasschade 
en waren er veel afgebroken 
takken en grotere delen van 
bomen, net als dakpannen, 
die voor gevaar zorgden. De 

Het platform voor huurders 
is al eerder dit jaar, in mei, 
opgericht. Het platform, 
waarin alleen Zandvoortse 
huurders zitting hebben, 
richt zich op de belangen van 
bewonerscommissies en/of 
huurders die ondersteuning 
nodig hebben bij hun con
tacten met Woonstichting 
De Key. Het platform is een 
regionale afdeling van de 
Huurdersvereniging Arcade 
uit Diemen, die de belangen 
van alle huurders van De Key 
behartigt. De Zandvoortse 
afdeling vormt een schakel 
tussen Arcade en de be
wonerscommissies en/of 
huurders van Zandvoort, om 
van dichtbij en betrokken de 
belangen van Zandvoortse 
huurders te behartigen, zo
als destijds de Zandvoortse 

brandweer had het er erg 
druk mee. Rond 11.00 uur 
werden alle beschikbare 
ploegen opgeroepen om 
naar de kazerne te komen. 

Ook het treinverkeer naar 
Zandvoort had veel last van 
de storm en werd tijdelijk 
stil gelegd. Op het baan
vak Overveen – Zandvoort 
waren een aantal bomen 
omgewaaid waardoor er 
geen treinen konden rijden. 
De NS had bussen ingezet. 
De Haarlemmerstraat en 
de Zeeweg werden tijdelijk 
afgesloten in verband met 
de vele grote takken die op 
straat lagen en voor gevaar 
zorgden. Op de Zeeweg was 
zelfs een complete boom 

Vereniging van Huurders 
(ZVH) deed. 

Het eerste bestuur van het 

omgewaaid. De Haven van 
Zandvoort meldde een aan
tal stuk gewaaide terras
schotten.

In het LDC werden een aan
tal dakplaten weggeblazen. 
Een aantal raakten een op 
het Zwarte Veld gepar
keerde auto, die daardoor 
flinke schade opliep. Ook 
een dakkapel in de Burg. 
Beeckmanstraat heeft de 
windkracht niet kunnen 
weerstaan en waaide op 
straat. Rond 12.00 uur was 
de storm op zijn hoogtepunt, 
bij IJmuiden werd toen een 
windstoot gemeten van 136 
km/u, en dat staat gelijk aan 
orkaankracht. 

Er waren dermate veel alarm
meldingen bij de Veilig
heids regio Ken ne mer land 
binnen gekomen dat er een 
vertwijfelde oproep werd 
geplaatst om alleen in uiter
ste nood het alarmnummer 
te bellen. Over het hele land 
werden 10.000 alarmmel
dingen geteld. Toch viel dat 
aantal, gezien de kracht van 
de zware storm, nog mee. In 
Lauwersoog, in de provin
cie Groningen, werd in de 
middag een windstoot van 
152 km/u gemeten. Dat was 
sinds 1997 niet meer voorge
komen.

Huurders Platform Zand
voort bestaat uit: Frea den 
Boer (werkgroep buurtbe
middeling en woonomge
ving), Cor Haagsman (werk
groep technische zaken), 
Esther Koning (werkgroep 
technische zaken), Veronica 
van Koningsbruggen (pen
ningmeester en lid dage
lijks bestuur), Teresa Mok 
(werkgroep publiciteit en 
pr, tevens adviseur), Carl 
Simons (voorzitter a.i., lid 
dagelijks bestuur, tevens 
(politiek) adviseur), Marja 
Vos (werkgroep publiciteit 
en pr), Ramona Wehnes 
(werkgroep buurtbemid
deling en woonomgeving, 
tevens werkgroep publici
teit en pr), Dini v.d. Werff 
 v.d. Mije (secretaris, lid 
dagelijks bestuur) en Ed 
van Wonderen (werkgroep 
technische zaken).

Opgeruimd
staat netjes

‘Windkracht 10 erover 
en het strand was in één 
keer weer winterklaar’

De Mannetjes

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Begroting 2014 wordt in de raad 
behandeld op 5 november 2013

Gemeente Zandvoort
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Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Aanbieding:
Onze moorkop 

van € 1,95 voor € 1,65
aanbieding loopt van donderdag tot en met woensdag 

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Beveiliging voor particulier en bedrijf

Het is weer vroeg donker. 
Het aantal inbraken neemt toe. 
Geef inbrekers geen kans, beveilig 
uw woning of bedrijf goed!

Tijdelijke actie
Compleet alarmsysteem

vanaf € 750,- 
(excl. BTW)

Alarm:

Bel voor vrijblijvend advies

020 - 6595558
www.hbalarmsystemen.nl
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…komt Sinterklaas dit jaar 
weer naar Zandvoort. Met heel 
veel lieve Pieten die alle kinde
ren blij gaan maken. Want dat 
is uiteindelijk het doel van het 
Sinterklaasfeest. Maar volgens 
een actiegroep zou Zwarte Piet 
discriminerend zijn en racisme 
oproepen. De kwestie laaide 
verder op nadat de Verenigde 
Naties een onderzoek instelde. 
De gemoederen liepen hoog 
op en iedereen had wel een 
mening. Gelukkig is de wind 
gaan liggen en is ook dit jaar 
de intocht van de Sint, samen 
met zijn Zwarte Pieten, veilig 
gesteld. 

Niets is leuker om Sinterklaas 
te vieren met kinderen die nog 
echt in hem geloven. Ik herin
ner me nog toen onze 4jarige 
dochter het Sinterklaasfeest 
vierde bij de crèche van mijn 
zus Lienke. Een van de Pieten 
was ziek geworden en ze vroeg 
aan Hans of hij wilde invallen. 
Geen probleem want onze 
dochter geloofde nog heilig in 
de Sint. Tijdens het feest liep 
ze onbevangen rond maar ze 
keek wel af en toe met grote 
ogen naar één bepaalde Piet. 
Thuis gekomen kwam het 
hoge woord eruit. “Pap, waar
om heb jij lippenstift op?” Het 
grote smoezenboek werd open 
getrokken en na een bevredi
gend antwoord at ze rustig ver
der. De grote twijfel kwam pas 
rond een jaar of 7 toen we na 
een groot Sinterklaasfeest in 
Amsterdam met de trein naar 
Zandvoort gingen. In dezelfde 
trein stapte Sinterklaas met 
zijn gevolg uit. Dat was toch 
wel erg frappant. Ik besloot om 
het grote geheim aan haar te 
vertellen. Ze vatte het sportief 
op. Want al bestond Zwarte 
Piet niet, het ging en gaat ten
slotte om de cadeautjes!

Welkom Sinterklaas, in Zand
voort. Hopelijk neemt u veel 
gekleurde Pieten en cadeaus 
mee? We laten de ladder
wagen staan want de 
burgemeester heeft be
loofd dat hij u met open 
armen zal ontvangen op 
het raadhuis. Tot dan! N

el
 K

er
km

an

Volgens mij…
1	 Jazzy	Lounge	Club	-	Jamsessie bij Cafe Neuf, 
 aanvang 21.00 uur

1	 Country	and	Blues	Concert	-	‘Americana Roots’, 
 theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

2	 Nationale	50+	Dag	-	Georganiseerd door VVV Zandvoort. 
 Aanvang 09.30 uur

2	 Dansavond	-	Danscentrum Rob Dolderman, theater 
 De Krocht, aanvang 20.00 uur

2-9	‘Neem	je	niets	voor	en	doe	van	alles’-week	
	 Activiteitenweek VVV Zandvoort

4	 The	Fureys	-	On tour with Davey Arthur. Theater De Krocht, 
 aanvang 20.15 uur

5	 Cinema	Nostalgie	-	‘The Beatles, A Hard Day’s Night’. 
 Circus Zandvoort, aanvang 13.00 uur

6	 Poppentheater	-	Zandvoorts Museum, aanvang 15.00 uur

Iedere donderdag:
	 Biologische	markt	-	Raadhuisplein, 10.00-18.00 uur

 NovemBer	❧ NovemBer ❦	

evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
31 oktober t/m 06 november

PLANES (3D/NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur

DE NIEUWE WILDERNIS -> één week 
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

DE NIEUWE WILDERNIS -> één week
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI om 19.00 uur

RUSH
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI om 21.30 uur

CINEMA NOSTALGIE: THE BEATLES - DI om 13.30 uur

FILMCLUB: BEHIND DE CANDELABRA
Met Michael Douglas & Matt Damon - WO om 19.30 uur 

VERWACHT:
HOE DUUR WAS DE SUIKER -> vanaf 7 november

MANNENHART -> LADIES NIGHT 14 november

GRAVITY 3D  -> vanaf 21 november

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

zandvoorts erfgoed

Online petitie voor behoud 
theater De Krocht

Huurdersplatform Zandvoort 
onder vleugels van het grote Arcade 

Onlangs is een petitie op internet verschenen die er voor 
pleit om theater De Krocht niet te verkopen. Zoals bekend 
wil de gemeente van het theater af omdat het, voor wat 
betreft het onderhoud, te zwaar op de begroting drukt. 
Volgens wethouder Gert Toonen zijn er genoeg gelegen-
heden om de verenigingen, die vaste klant zijn van theater 
De Krocht, te faciliteren. Als voorbeeld noemt hij de twee 
kerken en de Blauwe Tram in het LDC.

Arcade is een onafhankelijke huurdersvereniging van en 
voor huurders van De Key. Ze behartigt de belangen van de 
huurders boven het niveau van individuele klachten. Voor 
individuele klachten moeten huurders zelf contact opne-
men met De Key. Daarnaast zijn er vaak per wooncomplex 
bewonerscommissies actief, die zich bezighouden met 
complex gebonden klachten. 

Een rondje langs de vereni
gingen en de dansschool, die 
allemaal naar volle tevreden
heid van het theater gebruik 
maken, levert echter een to
taal ander beeld op. Zo meldt 
Paul Olieslager, voorzitter 
van toneelvereniging Wim 
Hildering, dat er voor zijn club 
geen andere mogelijkheden in 
Zandvoort zijn om de jaarlijk
se uitvoeringen gestalte te ge
ven. “Zelfs de katholieke kerk 
zou niet in aanmerking ko
men, ondanks dat er een soort 
van podium is. Er hoeft maar 
één onvertogen woord in de 
tekst voor te komen en dan 
zegt het kerkbestuur: ajuus, 
meneer Olieslager. Wat even
tueel wel mogelijk zou zijn is 
dat, indien de gemeente een 

Arcade ondersteunt deze be
wonerscommissies indien er 
algemene klachten, proble
men of wensen zijn. De wissel
werking tussen Arcade en de 
bewonerscommissies is zeer 
essentieel. Arcade bevordert 
en ondersteunt de oprichting 
van nieuwe bewonerscom
missies. 

Arcade is door De Key er
kend als de onafhankelijke 
vertegenwoordiger van haar 
huurders. Arcade en De Key 
hebben daartoe een partici

koper kan vinden, er duidelijke 
afspraken gemaakt kunnen 
worden om de huidige situ
atie te kunnen handhaven.” 
Ook Freek Veldwisch, voorzit
ter van folklorevereniging De 
Wurf, is niet bepaald blij met 
een eventuele verkoop. “Onze 
jaarlijkse uitvoering is in prin
cipe de enige bron van inkom
sten voor ons. Als die weg zou 
vallen is het einde oefening 
voor De Wurf”, zegt hij.

Rob Dolderman, van de ge
lijknamige dansschool die in 
De Krocht gevestigd is, zit ook 
niet te wachten op een ver
koop van het theater: “Waar 
zou ik naartoe moeten met 
mijn dansschool? Een goed 
alternatief is er niet, dus het 

patieovereenkomst afgeslo
ten, waarin is geregeld welke 
onderwerpen aan de orde 
kunnen komen en wat de 
invloed is van Arcade op het 
beleid van De Key. De vereni
ging heeft recht op informa
tie, het recht om te adviseren 
en zelfs instemmingsrecht 
op cruciale zaken. Ze hebben 
ook een financieringsover
eenkomst met De Key. Hierin 
is vastgelegd welk bedrag De 
Key jaarlijks bijdraagt aan de 
kosten die Arcade maakt om 
goed te kunnen functioneren. 

zou het einde van de enige 
dansschool in Zandvoort 
zijn.” Exploitant van theater 
De Krocht, Theo Smit, valt hem 
bij: “Moeten al die clubs en 
verenigingen die hier huisves
ting vinden naar de Blauwe 
Tram gaan? Dat kan niet. De 
beschikbare ruimte is veel te 
klein en de akoestiek is er echt 
abominabel. Het lijkt wel of de 
gemeente de gebruikers van 
theater De Krocht wil dwin
gen om naar een geflopt pro
ject te verhuizen.”

Vooralsnog is het nog niet zo
ver. De raad moet er komende 
dinsdag en woensdag nog 
over debatteren en daarna 
zal er een beslissing genomen 
worden. Zandvoortse burgers 
kunnen ondertussen hun me
ning kenbaar maken via de 
petitie op: www.petitie24.nl/
petitie/107/behoudgebouw
dekrochttheaterdekrocht. 
Of het helpt is een tweede, 
maar niet geschoten is altijd 
mis natuurlijk. Wellicht is de 
raad gevoelig voor heel veel 
ondertekeningen. 

Dit bedrag is gebaseerd op het 
aantal leden per regio. Arcade 
financiert op zijn beurt de be
wonerscommissies. Hoe meer 
huurders lid zijn van Arcade, 
des te meer Arcade kan bete
kenen voor Zandvoort.

Arcade heeft geregeld overleg 
met de directie van De Key 
over lopende zaken, beleid en 
knelpunten. Ze adviseert De 
Key over de jaarlijkse huurver
hoging, servicekosten, onder
houd, renovaties, nieuwbouw 
en eventuele fusies. Arcade 
heeft goede banden met het 
Am ster dams Steunpunt Wo
nen en de Woonbond en heeft 
een eigen website waarop 
meer informatie te vinden is. 
De onafhankelijke nieuwsbrief 
van Arcade gaat standaard 
naar alle huurders als bijlage 
van het De Key Magazine.

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?
mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl
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burgerlijke stand
21 oktober - 27 oktober 2013

Geboren:
Luke Evan, zoon van: Thomas, Ian Earle en: Verberk, Femme
Morris Frans Lammert, Koemans, Svenno Gustav en: Brevet, 
Claire Elisabeth
Safae, dochter van: El Kaddouri, Chaib en: El Hannoufi, Naima
Milan Jack, zoon van: Koenderman, Benjamin John en: 
Geurtsen, Patricia

Overleden:
van der Lei, geb. Hoenderop, Johanna Cornelia, geb. 1940
Vossen, Albertus Gerardus, geb. 1939
van Bavelgem, Jan Marinus, geb. 1921

kerkdiensten - a.s. zondag 

Kunstgeschiedenis
De Hollandse Gouden Eeuw in vogelvlucht.
Sluit je aan en reis mee door de glorie en geheimen van de 
Gouden Eeuw. De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten. 
U kunt zich opgeven voor de avond of voor de middagcursus.  
Donderdag 19:30 – 21:30 uur 21 & 28 november
Vrijdag 13:00 – 15:00 uur 22 & 29 november

Sieraden maken met fietsbanden
Neem fietsband als basismateriaal en leer verschillende 
kniptechnieken. Combineer dit met (glas)kralen en lint en maak 
je eigen exclusieve ketting.
Dinsdag 19:30—22:00 uur 19 november t/m 26 november

Nederlands 

Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:00 – 12:00 uur 3 oktober t/m 19 december
€ 55,- voor 12 lessen van 2 uur. 

Tarot Vervolg
Voor mensen met een kleine basiskennis van de tarot kaarten. 
We behandelen de kleine Arcana die de dagelijkse handelingen 
van de mens voorstellen.
Dinsdagavond 1x per maand 5 november t/m 18 maart

Workshop Twitter  
Wat is twitter, leer berichten maken, hoe volg ik iemand?
Kom en TWEET mee.
Woensdag 10:00 – 11:00 uur 6 november € 7,50

Senioren Computercursus - Basiscursus
Voor mensen die al een beetje thuis zijn met de computer maar 
nog niet alle basishandelingen kennen
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur 12 november t/m 17 december

Skype, hoe werkt dat?
Gratis bellen met beeld via de computer, hoe werkt dat nou 
precies? Kinderen, kleinkinderen, vrienden in het buitenland, 
met Skype zijn ze ineens dichtbij. In deze workshop leert u 
gebruik maken van dit gratis beeldbellen waarmee u niet alleen 
uw verre familie kunt spreken maar ook kunt zien!
Woensdag 10:00 – 11:30 uur 13 november € 7,50

Tijdens de 55 Plusweek: 
Gratis Open Lessen

• Hatha Yoga op Woensdag 6 november 11:00 – 12:00 uur

• JazzDance op Donderdag 7 november 14:30 – 15:30 uur

Opgeven bij: cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl / 023.5740330

Speelgoedvijver De Lachende Kikker

een initiatief van vrijwilligers die speelgoed 
ophalen en weer uitdelen.

Speelgoed uitgifte/uitdelen: 
Vrijdag 8 november 9:30 – 13:30 uur

Kom gerust langs bij Pluspunt, Flemingstraat 55
Bent u iemand, of weet u iemand die graag speelgoed  

wil ontvangen, kijk op onze website of mail.
 speelgoedvijver@gmail.com.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met Hella Wanders 
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Ds. L.J. Lasser
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.00 uur Pastoor M. Wagenmaker
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur Pastor D. Duijves

Evangelische Gemeente
www.gebedzandvoort.nl
Huis van Gebed Zandvoort
10.00 uur Echtpaar Souisavan Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken Haltestraat 62B

Specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Uitgewaaid??
Tijd voor sfeervolle bloemen.

Uitnodiging
FEESTKORTING BIJ 

LAVOGUE COIFFURES 

1 november is het al weer 5 jaar geleden dat wij samen zijn 
begonnen met onze salon in de Haltestraat 22 Zandvoort. 

Daarom willen wij dit vieren met een

 5 euro korting 
op onze styling/verzorgings producten van JBH 

en Sebastian in de gehele maand november.
Leuke cadeau tip eventueel voor de feestdagen.

En.... Dames en Heren
Wij zijn weer op de hoogte van de nieuwe kleur en coupe 

Herfst/Winter. Wilt u advies, 
u kunt bij ons daarvoor terecht.

Bel of loop even binnen 
0235730172 lavogue-zandvoort.nl

Lavogue Coiffures, voor dames + heren 
Haltestraat 22, Zandvoort. Tel.: 023-5730172
Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur. 
Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023  57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06  434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06  144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023  57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06  113 91 478 • www.zvoverspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.400 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Het is nu tijd voor 
Het verwisselen van 

uw zomerbanden 
naar winterbanden!

•	 Alle	merken	banden	nieuw	&	gebruikt
•	 Zomer/winter/all	season	banden
•	 Banden	wisselen	en	balanceren
•	 Banden	opslag
•	 Wintercheck	
•	 Accu’s
•	 Vervanging	van	lampjes	etc.

maak een afspraak of kom gewoon langs
wij staan 7 dagen per week voor u klaar, ook op zondag! 

	 Hogeweg	2	-	Zandvoort
	 Tel.	023-5712240
	 geerlingbandenservice@hotmail.com

BANDEN 	& 	 ACCU 	 S ERV I C E
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

in de Korver Sporthal. De 
kaartverkoop hiervoor is 
inmiddels gestart. Kaarten 
kosten € 2 per kind en zijn te 
koop bij Boekhandel Bruna, 
Pluspunt en de Oude Halt.

Hoe blijf je mentaal 
vitaal?
Op maandag 4 november 
verzorgt Prezens in OOK 
Zandvoort een informa
tiebijeenkomst over men
tale gezondheid. Kirsten 
Jongkind, van Prezens, ver
telt wat je kunt doen om 
geestelijk gezond te blijven. 
Prezens ondersteunt men
sen bij veel voorkomende 
psychische klachten, zoals 
angst en depressie, met 
zelfhulpcursussen, groeps
cursussen en (kortdurende) 
behandeling. Prezens is on
derdeel van GGZ inGeest 
en onder andere actief in 
deze regio. Kirsten Jongkind 
geeft informatie, vertelt 
over technieken en heeft 
praktische tips. De bijeen
komst ‘Hoe blijf je mentaal 
vitaal?’ is gratis toegankelijk 
en vindt maandag 4 novem
ber van 14.00 tot 16.00 uur 
plaats in OOK Zandvoort, 
Flemingstraat 55. Graag 
aanmelden bij de balie van 
Pluspunt.

De Babbelwagen 
Voor iedereen die de digitale 
Zandvoortse fotovoorstel
ling ‘De afbraak na 1945’ deel 
I gemist heeft, wordt deze 
op 9 november herhaald. 
Ton Drommel geeft com
mentaar bij de voorstelling 
en de techniek en bewerking 
wordt verzorgd door Bert 
van Beek. De voorstelling is 
zoals gebruikelijk in Hotel 
Faber (Kostverlorenstraat 
15) om 20.00 uur en is alleen 
toegankelijk met (gratis) 
entreebewijs. U ontvangt 
het bewijs na aanmelden 
bij Marcel Meijer: tel. 06
13837000 of email: info@
babbelwagen.nl.

Vrijwilligersprijzen 2013
Vrijwilligers zijn te vinden 
daar waar extra handen 
nodig zijn. Zij zetten zich op 
allerlei manieren in voor de 
samenleving, jong en oud 
weet zich gesteund door 
deze dorpsgenoten. Welke 
vrijwilliger moet volgens u 
eens in het zonnetje wor
den gezet? Jaarlijks worden 
prijzen beschikbaar gesteld 
voor de vrijwilligersorgani
satie en voor de meest in
spirerende jonge vrijwilliger 
van het jaar. Kent u iemand 
waarvan u vindt dat hij of 
zij deze prijs verdient? De 
prijzen worden beschikbaar 
gesteld door de gemeente, 
als blijk van waardering 
voor het vrijwilligerswerk 
in Zandvoort. Het thema 
dit jaar is: ‘Dorpsgenoten 
laten deelnemen aan de sa
menleving’. Tot 8 november 
kunt u uw nominatie indie
nen bij Pluspunt of in het 
raadhuis, waarna een jury 
de nominaties zal beoorde
len. Het nominatieformu
lier is te downloaden van 
www.vipzandvoort.nl, of 
af te halen bij Pluspunt of 
Loket Zandvoort. Grijp uw 
kans, wie verdienen volgens 
u deze prijzen? De prijsuit
reiking vindt op 29 novem
ber om 18.30 uur plaats in 
Pluspunt.

Voorlezen in de 
bibliotheek 
Voorlezen aan jonge kinde
ren stimuleert de taalont
wikkeling, prikkelt de fanta
sie en bezorgt hen heel veel 
plezier. Elke woensdagmid
dag, van 15.00 tot 15.30 uur, 
wordt er in de bibliotheek 
Zandvoort voorgelezen aan 
kinderen van 4 tot 7 jaar. 
Kom samen lekker luiste
ren naar gezellige, vrolijke 
en spannende verhalen en 
neem een voorleesboek mee 
naar huis. Een kaartje is niet 
nodig: het voorlezen is gratis 
en voor leden én nietleden 

van de bibliotheek. Vaak vin
den kinderen het leuk om het 
verhaal nog een keertje thuis 
te horen, daarom heeft de bi
bliotheek van de voorgelezen 
boeken meerdere exempla
ren in de collectie. Ook kunt 
u rustig uw eigen boeken uit
zoeken, terwijl uw kind wordt 
voorgelezen. Bent u nog niet 
lid van de bibliotheek? Dan is 
dit een leuke gelegenheid om 
er eens een kijkje te gaan ne
men. Bibliotheek Zandvoort, 
Louis Davidscarré 1, iedere 
woensdagmiddag. 

Taizé bijeenkomst
Elke eerste vrijdag van de 
maand organiseert de oe
cumenische werkgroep van 
Taizé in de Agathakerk aan 
de Grote Krocht een gebeds
dienst met een thema. Op 
vrijdagavond 1 november 
staat het thema ‘Gelukzalig 
zijn zij…’centraal uit Matheus 
5: 112. In deze bijeenkomst is 
na de stilte en het plaatsen 
van een kaarsje als persoon
lijke intentie een muzikaal 
intermezzo van Jan Peter 
Versteege met ‘Zalig zijn 
de armen van geest’ (Elly & 
Rikkert). De bijeenkomst be
gint om 19.30 uur, inzingen 
19.00 uur. Het kenmerk van 
deze oecumenische samen
komsten is (meerstemmige) 
samenzang, gebed en stilte. 
Ze duren ongeveer een half 
uur. Iedereen is van harte 
welkom. 

Sinterklaas
Ondanks alle nieuwsberich
ten wordt Sinterklaas toch 
gewoon op zondag 17 novem
ber verwacht in Zandvoort. 
Samen met zijn Pieten wordt 
de goedheiligman rond 12.00 
uur door de KNRM op het 
strand gezet. Rond 12.45 uur 
zal hij op de trappen van 
het raadhuis worden ont
vangen door de burgemees
ter. In de middag brengt 
Sinterklaas een bezoek aan 
het Sinterklaas Spektakel 

ZANDVOORT SCHOON!?
ook naast de glas en papierbakken!

Gemeente Zandvoort

Verspreid over de gemeente staan veel glas-, papier- en textielbak-
ken. Daar wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Op jaarbasis 
komen hiermee vele tonnen herbruikbaar afval bij verwerkings-
bedrijven terecht. Goed voor het milieu en voor de portemonnee, 
want het scheelt verbrandingskosten!
Helaas wordt met regelmaat op deze containerplekken allerlei 
ander afval aangetroffen dat door gemakzuchtige medebewoners 
wordt neergegooid en dan een eigen leven gaat leiden; zwervend 
en dwarrelend door de wijk. 
Terwijl het toch makkelijk zoveel anders kan…….

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!? 

De beide kampioenen met de organisatie | Foto: Irma de Jong-van Middelkoop

Willemien Elsman opnieuw Nederlands 
Kampioen Garnalenpellen

De Bentveldse Willemien Elsman is er in geslaagd om voor de tweede keer het Open Ne-
derlands Kampioenschap Garnalenpellen te winnen. De Nederlands Kampioen van 2011, 
en tevens vicewereldkampioen van 2011 en 2012, deed dat dit keer in de professionele 
groep. Laura Heller-Kalk mag zich de eerste kampioen in de amateurgroep noemen. 

De strijd bij strandpaviljoen 
Thalassa vers aan zee werd 
naar schatting door 200 toe
schouwers gadegeslagen. 
Het Vijfhuizense shantykoor 
VOC zorgde voor de muzika
le omlijsting en Klaas Koper, 
samen met Marja van der 
Meer, had de presentatie in 
handen.

De nieuwe opzet van het door 
de Vrienden van de Garnael 
Zandvoort georganiseerde 
Open NK, het na de eerste 
ronde waaraan alle pellers 
deelnemen splitsen in twee 
groepen te weten de profes
sionele en de amateurgroep, 
is duidelijk in goede aarde 
gevallen. Hierdoor kregen 
ook de, met alle respect, wat 
‘mindere’ pellers een kans om 
met een mooie prijs naar huis 
te gaan. 

Na de eerste ronde waren 16 
deelnemers geselecteerd om 
in de professionele groep voor 
de titel te gaan, de 15 anderen 
konden een gooi doen naar 
de titel in de amateurgroep. 
Uiteindelijk werd Willemien 
Elsman als de nieuwe 
Nederlands Kampioen in de 
professionele groep gehul
digd. Ze was uiteraard erg 
blij met haar heroverde titel 
maar kondigde wel aan dat 
ze hierna niet meer mee zal 
gaan doen. 

Na 10 minuten pellen had 
Elsman het gepresteerd om 
124 gram schone garnalen 
bij de jury in te leveren. Een 
goede tweede werd de kam
pioen van vorig jaar, Arnold 
Bluijs, die 93 gram gepeld 
had en derde werd Marijke 
Steegman met 87 gram. De 

amateurgroep werd een 
prooi van Laura HellerKalk. Zij 
kwam in 10 minuten pellen 
tot 56 gram, Gerda Kiewiet 
maakte 46 gram schoon en 
de derde prijs was voor Ron 
de Jong met 41 gram. De win
naars kregen een prachtige 
schaal uitgereikt die door 
de familie Molenaar van 
Thalassa ter beschikking was 
gesteld en voor Elsman was 
er nog een zeer fraaie beker. 

Willem Harder, van de 
Vrienden van de Garnael 
Zandvoort, was duidelijk te
vreden over deze nieuwe op
zet. “We moeten wel het een 
en ander evalueren want er 
gingen wat dingetjes niet 
helemaal goed. Maar voor 
de eerste keer in deze nieu
we vorm ging het uitermate 
goed”, zei hij na afloop. 
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Nog 2 weken

HeLe Ierse ossenHaas
Per stuk ± 2,2 kilo

Per kilo 35,00
Gratis schoongemaakt en geportioneerd

Aanbiedingen geldig t/m woensdag 6 november

Hollandse 
Kipschnitzels 

naturel 
of gepaneerd
4 stuks 6,00 

150 gram 
Boeren 

achterham 
1,95 

2 personen 
zuurkool

stamppot 6,95 
met GRATIS 

HELE ROOKWORST 

Franse Uiensoep 
Liter 5,00 

Met gratis stukjes 
gegratineerd 

stokbrood.

Vlees aanbieding Vleeswaren Maaltijd van de week Soep van de week

Marcel Horneman, dé specialist in vlees en maaltijden
Grote Krocht 7 te Zandvoort - www.slagerijhorneman.nl

AANBIEDING
Complete Alarminstallatie
vanaf € 700,- excl. btw   

   Blijf alert! SENTINEL ALARM 
   verzorgt een complete beveiliging.
   Uw veiligheid is onze zorg.
   Accent op kwaliteit.
   Voor informatie bel:
   023 529 19 87
  

Is uw huis wel veilig genoeg?
Wij kunnen dit verzorgen  

 24 uur 
 365 dagen 
 services

AANBIEDING
Complete Alarminstallatie
vanaf € 700,- excl. btw   

SENTINEL ALARM B.V.

BEVEILIGD

SE
N

TIN
EL ALARM

 B.V.

SENTINEL ALARM B.V.

       0 2 3 - 5 2 9 1 9 8 7
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Politiek verslag Raadsvergadering Debat & Besluit, d.d. 29 okt.

Politiek was het vooral eens met elkaar
Van een debat was nauwelijks sprake want afgelopen dins-
dag was de Zandvoortse politiek meestentijds het roerend 
met elkaar eens. Wel waren er een aantal vragen over de 
geagendeerde punten voor het college, die keurig beant-
woord werden. De verwachting dat het er wel eens hard 
aan toe zou kunnen gaan kwamen dus niet uit.

Het verzoek tot herziening 
van het bestemmingsplan 
‘Strand en Duin’ ten behoeve 
van de bouw van een woning 
op een perceel grond aan de 
Jhr. Quarles van Uffordlaan, 
dat door het college was in
gediend, werd uiteindelijk ook 
weer teruggetrokken op grond 
van artikel 3.9 van de Wro. De 
raad moest daarover oorde
len. VVDfractievoorzitter 
Ellen Verheij vindt dat het 
proces geen schoonheids
prijs verdient. “Hier zal best 
nog een juridische strijd om 
komen”, verwacht zij. De VVD 
zit in volgens haar in spagaat
houding maar wil toch de li
berale wethouder, Belinda 
Göransson, steunen “omdat 
zij het dossier als geen an
der kent”. Göransson: “Het is 
inderdaad geen schoonheids
procedure geweest en ook 
niet de meest handige pro
cedure. Een externe advocaat 
heeft ons geadviseerd om niet 

door te gaan met het vooront
werp bestemmingsplan.” In de 
aansluitende raadsvergade
ring Besluitvorming bleek, op 
Wilfred Tates (VVD) na, de raad 
het college te steunen.

Nota openbare ruimte 
De raad werd ook gevraagd 
om deel A van de nota open
bare ruimte vast te stellen. 
Deze nota beoogt een inte
grale aanpak van de openba
re ruimte, rekening houdend 
met noodzakelijk onderhoud, 
ambitie om de kwaliteit te ver
beteren en financiële moge
lijkheden. OPZ kwam bij mon
de van Bruno Bouberg Wilson 
met een motie maar verant
woordelijk wethouder Andor 
Sandbergen ontraadde die 
met klem. “De heer Bouberg 
Wilson verwart de nota open
bare ruimte met het GVVP. 
Deze nota gaat over de invul
ling van de openbare ruimte”, 
aldus Sandbergen. Willem 

Paap (SZ) hoopt dat de wet
houder er echt iets mee gaat 
doen. Hij wil de nota openba
re ruimte en nota openbaar 
groen aan elkaar koppelen. Bij 
de besluitvorming trok OPZ de 
motie in. Op de stemmen van 
GBZ na werd de nota aange
nomen.

Gemeenteraad-
Besluitvorming
De vergadering Besluit vor
ming was bijna een formali
teit, op het agendapunt over 
het delegeren van taken aan 
het college die normaal ge
sproken voor de raad zijn, na. 
Ondanks tegenstemmen van 
SZ, GBZ, GL, D66 en Carl Si
mons (OPZ), werd het voor
stel met ruime meerderheid 
aangenomen. Een amende
ment van SZ aangaande het 
agendapunt over de Beheerv
erordening algemene begraaf
plaats en dierenbegraafplaats 
Zandvoort haalde het niet. 
Alleen OPZ en Willem Paap 
waren er voor. Met alleen de 
stem van Paap tegen werd 
uiteindelijk de verordening 
aangenomen. De andere voor
stellen van het college werden 
unaniem aangenomen, net als 
de begroting van Paswerk.

Sinds kort kun je al als je zestien en een half jaar oud bent, 
beginnen met autorijlessen te nemen. Peter van der Laak 
van rijschool Start N Go heeft goede ervaringen met de jeug-
dige leerlingen, die al op hun zeventiende mogen afrijden. 

“Aanvankelijk had ik mijn 
bedenkingen. Ze rijden net 
brommer, zouden ze dan al 
klaar zijn om een auto te be
sturen? Nou dat is me reuze 
meegevallen. De meesten 
zijn heel gemotiveerd. En 
de resultaten zijn goed.” 
Rijschoolhouder Peter van 
der Laak rijdt nu twee jaar in 
Zandvoort en omgeving rond 
met zijn lesauto, een Fiat 
Punto. “Ik doe het alleen en 
heb me gespecialiseerd in het 
opleiden voor het eerste auto
rijbewijs. Iedereen die zich bij 
mij aanmeldt krijgt een gratis 
proefles. Aan de hand daarvan 
bepaal ik dan in overleg met 
de leerling wat voor lespro
gramma hij of zij gaat volgen. 

Jeugd rijdt goed bij ‘Start N Go’

Zo bied ik de mogelijkheid om 
in tien dagen het rijbewijs te 
halen, maar persoonlijk ben 
ik daar niet zo een voorstan
der van. Gemiddeld heeft ie
mand 30 tot 40 lessen nodig. 
Dat verschilt per persoon en 
hangt af van de aanleg van ie
mand. Totaal kost een rijbewijs  
halen tussen de € 1.500 en 
€ 2.000.”

Het slagingspercentage voor 
het autorijbewijs ligt bij het 
CBR tussen de 45 en 50 pro
cent. Van der Laak: “Bij mij 
slaagt tussen de 65 en 70 pro
cent bij de eerste keer. Hoe dat 
komt? Ik geef mijn leerlingen 
veel persoonlijke aandacht 
en laat ze pas afrijden als ze 

door Kees Rutgers

er echt klaar voor zijn. Ik rijd 
altijd mee tijdens het rijexa
men. Dat geeft vertrouwen 
bij de leerlingen, want zo een 
examen geeft bij de meesten 
toch extra spanning. Het helpt 
soms ook wel om bij een twij
felgeval een examinator er van 
te overtuigen dat een kandi
daat verdient te slagen.”

Voor Peter rijinstructeur werd, 
was hij werkzaam als verte
genwoordiger en duikinstruc
teur in het buitenland. Daarna 
kwam hij in aanraking met de 
rijschoolwereld. Van der Laak: 
“Ik kom oorspronkelijk uit 
Brabant en heb daar jarenlang 
rijles gegeven, maar de liefde 
heeft mij naar Zandvoort ge
bracht. Ik heb hier een lieve 
vrouw leren kennen, met wie 
ik sinds zes jaar in Zandvoort 
gelukkig ben.” 

Van der Laak beperkt zich 
voorlopig tot rijlessen voor 
personenauto’s. “Nee, oplei
den tot vrachtwagenchauf
feur doe ik voorlopig niet. Dan 
moet je met personeel gaan 
werken en dat doe ik liever 
niet. Wel begeleid ik mensen 
die bijvoorbeeld lang niet heb
ben gereden en die weer een 
beetje rijervaring willen op
doen. Die willen dan een paar 
lessen om zich weer veilig in 
het verkeer te voelen.” 

Opening Zorg Service Zandvoort

Veel belangstelling voor open huis 
bij Zorg Service Zandvoort

Afgelopen vrijdag tijdens de open dag hebben heel veel 
Zandvoorters het nieuwe Zorg Service Zandvoort aan de 
Thomsonstraat bezichtigd. Onder hen veel collega’s en ook 
de aangever van het eerste uur Jan van Bavelgem. 

Al direct na aanvang was 
het ongelooflijk druk en dat 
is het gebleven tot het ein

de. De meningen over het 
multifunctionele gebouw, 
met tandarts, huisarts en 

fysiotherapeut, werden niet 
onder stoelen of banken 
geschoven. Iedereen was 
enthousiast over de ruime 
behandelkamers die mo
dern ingericht zijn en zeer 
prettig over komen. De ope
ningshandeling bestond uit 
het oplaten van een groot 
aantal ballonnen door de 
specialisten en hun assi
stenten, terwijl een draai
orgel gezellige deuntjes 
speelde. Zandvoort is een 
modern zorgcentrum rijker 
waar heel veel patiënten 
uit Zandvoort en daarbui
ten consult of behandeling 
kunnen krijgen. 

Natafelen met Rob en Emiel - Foto: Irma de Jong-van Middelkoop

Rob en Emiel laten publiek versteld staan
Wereldkampioenen Illusionisme, Rob en Emiel, hebben 
de gasten van Thalassa vers aan zee versteld doen staan 
met hun kunsten. In drie sessies, tussen de gangen van een 
meer dan voortreffelijk diner, traden de beide vingervlug-
ge, zeer alerte en ad rem reagerende kunstenaars op in een 
aparte zaal van het paviljoen.

De familie Molenaar had de 
beide heren voor een keer 
kunnen contracteren maar als 

men na afloop zijn oor goed 
te luisteren legde, kon men 
constateren dat dit avondvul

lende theaterdiner wellicht 
vaker zou kunnen komen. “We 
moeten de avond nog evalu
eren maar wat ik nu gezien 
heb was meer dan fantas
tisch”, zei Huig sr. na afloop. 
Ook de gasten, waarvan een 
aantal onvrijwillig de bühne 
op moesten om bij de snelle 
trucs de artiesten te assiste
ren, waren stuk voor stuk en
thousiast over de combinatie 
theater en diner en genoten 
met volle teugen. Na het des
sert voegden Rob en Emiel 
zich in de dinerzaal bij hun 
publiek om aan tafel nog en
kele grappen en grollen uit te 
halen, dit tot groot genoegen 
van iedereen. Wellicht komen 
ze nog een keer naar Thalassa 
vers aan zee, wie weet. 
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Valk Glasstudio
o.a. glas in lood

Martijn Verkade
Zilversmid

Anja
met diverse 
soorten (edel)stenen

Diana 
met taarten
en cupcakes

Dames met paranormale begaafdheden
vertellen u meer over

verleden, heden en toekomst

Introductie en uitleg over massages
o.a. sportmassage en hotstone

Zandvoort Noord heeft iets nieuws:
Inloop creatieve ‘Ontdek en doe’ dag 

Wanneer: zondag 10 november 
U bent hartelijk welkom van 11.00 tot 17.00 uur

bij Autobedrijf Zandvoort aan de Kamerlingh Onnesstraat 23

Met diverse demonstraties en activiteiten, waaronder:

Ondernemer van het jaar 2013

Stemformulier verkiezing
Ondernemer van het jaar 2013

Gemeente Zandvoort

Naam van de inzender: ..........................................................................................

Adres:  ...........................................................................................................................................

Postcode:  ....................................Tel.:  ................................................................................ 

Email:  .........................................................................................................................................

Handtekening:  .................................................................................................................

(Inleveren uiterlijk 17 november bij Bruna Balkenende  Grote Krocht 18)

A:	 Centrum
❏ Ron Brouwer 
 (Laurel & Hardy)

❏ Dennis Moerenburg 
 (Pour Vous)

❏ Nick ten Broeke 
 (Eigenwijs Makelaars)

B:	 Noord
❏ Bert Bouwman 
 (Gezondheidscentrum)

❏ Annette Boogerd 
 (Het Pakhuis)

❏ Marcel van Rhee 
 (Kenamju)

C:		 Strand
❏ Rob Petersen 
 (Far Out)

❏ Robin Molenaar 
 (Beach Club Tien)

❏ Werner Coenraad 
 (Club Nautique)

D:		 Overigen
❏ Jerry Warmerdam 
 (Holland Casino Zandvoort)

❏ Edwin Sibbel 
 (Circuit Park Zandvoort)

❏ Inge Zwaagman 
 (Center Parcs Zandvoort)

De verkiezing Ondernemer van het Jaar 2013 gaat de 
derde week in. In de eerste weken zijn al honderden 
stemmen uitgebracht op de Zandvoortse ondernemers 
die genomineerd zijn op basis van het thema van dit 
jaar: SAMEN. U kunt nog tot 17 november stemmen.

De genomineerden zijn verdeeld in vier categorieën: Centrum, 
Strand, Noord, Overigen. Per categorie zijn 3 ondernemers 
genomineerd en u kunt per categorie een stem uitbren
gen. Om te kunnen stemmen op uw favoriet zijn er dit jaar  
3 mogelijkheden: via het stembriefje, via het e-mailadres 
ovhj@zandvoortsecourant.nl en via de ZandvoortApp.

CENTRUM

Ron Brouwer Bert Bouwman Rob Petersen Jerry Warmerdam

Dennis Moerenburg Annette Boogerd Robin Molenaar Edwin Sibbel

Nick ten Broeke Marcel van Rhee Werner Coenraad Inge Zwaagman

NOORD STRAND OvERigEN
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Sloppieswandeling door Zandvoort

De trappen op de Rotonde zijn voorlopig afgesloten

Kamerverhuurders voelen zich benadeeld

Trappen van De Rotonde worden gerenoveerd Al vijf mountainbikers 
aangevallen door honden

Nationale 50+ Dag 

Kamerverhuurders:
“Gemeente is achterbaks over toeristenbelasting”

De trappen van de Rotonde, het gebouw waar het Jutters 
mu-ZEE-um en openbare toiletten in zijn gevestigd, zijn 
hard aan vernieuwing toe. De treden van de twee veelge-
bruikte trappen zijn dermate slecht dat de gemeente be-
sloten heeft ze volledig te renoveren.

In een tijdsbestek van tien weken zijn vijf mountain bi-
kers van de Dunebikers door herdershonden aangevallen 
op het parcours rondom het circuit. Twee fietsers konden 
gelukkig op tijd ontsnappen aan de loslopende honden, de 
drie anderen werden gepakt, waarvan één zich onder be-
handeling van een arts moest laten stellen.

Komende zaterdag wordt de Nationale 50+ dag in Zand-
voort georganiseerd. Deze dag luidt tevens de ‘Neem je 
niets voor en doe van alles’- week in, een week die volledig 
in het teken van de jongere ouderen staat. 

Een groot aantal particuliere verhuurders van kamers of 
appartementen voelt zich onheus bejegend door de han-
delwijze van de gemeente met betrekking tot de toeris-
tenbelasting. Deze verhuurders krijgen elk jaar een Aan-
slag Toeristenbelasting, waarin zij kunnen aangeven of zij 
de toeristenbelasting per nacht willen betalen of dat zij 
gebruik willen maken van het forfaitaire tarief.

Omdat de beide trappen een 
belangrijke toegang naar 
het strand zijn, is in overleg 
met de naastgelegen pavil
joenhouders en de aanne

Dat meldde Victor Bol, 
woordvoerder van de 
Dunebikers, de Zandvoortse 
club die het parcours aange
legd heeft en onderhoudt. 
“Er zijn nu vijf incidenten 
geweest met dezelfde twee 
donkergekleurde herders
honden. Een van de perso
nen die gebeten is, wilde 
aangifte doen maar omdat 
de naam van de hondenei
genaar niet bekend is, werd 
de aangifte niet in behande
ling genomen. Een oudere 
man, die ook daar regelma
tig fietst, durft nu niet meer 
op het parcours te rijden 
omdat hij bang is, nadat hij 
behoorlijk gepakt was. Dit 
kan toch niet?”, vraagt Bol 
zich af, die zelf ook achterna 

Met leuke acties, aantrekke
lijke aanbiedingen en veel 
(veelal gratis) activiteiten 
en workshops worden de 
50plussers van Zandvoort 
en tot ver daarbuiten in de 
watten gelegd. 

In de ‘Neem je niets voor en 
doe van alles’ week heeft 
iedere dag een apart the
ma. De Zinderende Zondag 
wordt gevolgd door Mooie 

Dat is een soort afkoopbe
drag voor het hele jaar. Die 
bedroegen vorig jaar € 240 
(t/m 3 bedden) en € 360 
(vanaf 4 bedden). De toe
ristenbelasting per nacht is 
in 2011 verhoogd van € 1,50 
naar € 2. Vorig jaar heeft het 
college besloten het gemid
delde aantal dagen waar
voor het forfait wordt bere
kend in 2013 te verhogen van 
60 naar 90 dagen. Concreet 
houdt dat in dat nu respec
tievelijk € 360 en € 540 
moet worden betaald. Een 

mer besloten om het herstel 
tussen de herfst en kerstva
kantie uit te voeren. Begin 
deze week zijn de trappen 
afgezet met bouwhekken 

gezeten is door de bewuste 
honden maar gelukkig net 
kon ontsnappen. Een andere 
fietser is er minder vanaf ge
komen. De gedupeerde had 
niet alleen kleerscheuren 
maar moest ook naar de 
dokter voor een prik omdat 
hij open wonden had van de 
beten van de honden. 

Volgens alle vijf gedupeer
den waren de honden niet 
onder controle van de eige
naresse, waarvan alleen be
kend is dat ze donker haar 
heeft. De Dunebikers ver
zoeken nu om de honden 
aangelijnd te houden in het 
gebied. Of hun verzoek ook 
gehonoreerd gaat worden is 
de vraag.

Maandag, Doe Dinsdag, 
Woeste Woensdag, Retro 
Donderdag, Fitte Vrijdag en 
Snelle Zaterdag. Ieder thema 
is ingevuld met bijbehoren
de activiteiten, waardoor er 
voor iedereen iets te bele
ven is. Vooral de helikopter
vlucht, op Snelle Zaterdag, is 
een ‘once in a lifetime’ erva
ring. Kijk voor het volledige 
programma op www.natio
nale50plusdag.nl.

verhoging in geld van maar 
liefst vijftig procent! 

“Op zich is er volgens de 
regels gehandeld en had 
iedereen die de gemeente
lijke mededelingen op de 
voet volgt dit kunnen we
ten, maar de meeste men
sen ontgaan dit soort zaken”, 
zegt een van de particuliere 
verhuurders die anoniem wil 
blijven, “Maar waar ik me vre
selijk aan irriteer is dat bij de 
aanslag voor 2013 met geen 
woord wordt gerept over de 

en er is een (voetgangers)
omleiding ingesteld via de 
strandafgang naar de Haven 
van Zandvoort. In ongeveer 
drie weken worden de beide 
trappen geheel ontdaan van 
de oude traptreden. De nieu
we traptreden worden voor
zien van een speciale afwer
king om de weersinvloeden 
zoveel mogelijk te beperken. 
Vlak voor de kerstvakantie 
moet het werk geheel zijn 
opgeleverd en zijn de beide 
trappen weer begaanbaar.

Juttersmu-ZEE-um 
Om bij het JuttersmuZEE
um te komen is er met de ge
meente afgesproken dat het 
muZEEum tijdens de ope
ningsuren bereikbaar blijft. 
Ook tijdens de Nationale 

nieuwe bedragen, terwijl in 
de vorige aanslagbrief, van 
2012, de bedragen wel spe
cifiek werden genoemd.” 

“Ik ervaar dat als achterbaks”, 
zegt Hans van Staveren, die 
jaarlijks voor een forfaitair 
betalingswijze kiest voor de 
toeristenverhuur van zijn 
flat. “Het argument dat het 
aantal overnachtingen is 
toegenomen, is misschien 
van toepassing bij pensions. 
Ik, als particuliere verhuur
der, heb het aantal dagen de 
laatste jaren alleen maar zien 
afnemen. Door de crisis blij
ven de toeristen hooguit drie 
tot vier nachten per week. 
Volgens de nieuwe bereke
ning van de gemeente zou 
je drie maanden lang onaf
gebroken moeten verhuren. 
Nou dat haal ik lang niet”, 
zegt hij. Van Staveren gaat 
tegen de aanslag in beroep. 
“Als in de aanslag de nieuwe 
bedragen hadden gestaan, 
had ik kunnen besluiten om 
per dag te betalen. Ik maak 
al jaren gebruik van de for
faitregeling en nu er in de 
brief met geen woord werd 
gerept over een verandering, 

50+ Dag en de aansluitende 
activiteitenweek is iedereen 
gewoon welkom. Op woens
dagmiddag 6 november 
vanaf 12.00 uur wordt er vis 
gerookt en op zaterdag en 
zondagmiddag is er extra 
uitleg over diverse soorten 
zand en schelpen. 

Sinterklaas 
Met de aankomst van 
Sinterklaas op zondag 17 no
vember is ook rekening ge
houden. Sinterklaas kan van
af het strand met een kleine 
omweg het Badhuisplein 
bereiken. Als u vragen heeft 
over de werkzaamheden of 
de bereikbaarheid bij dit pro
ject, dan kunt u contact op
nemen met de heren Koppes 
of Willigers via 0235714023. 

ben ik er van uitgegaan dat 
alles hetzelfde bleef”, aldus 
Van Staveren.

Bij de Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid, die de 
aangifteformulieren ver
stuurt, had men geen ver
klaring voor het weglaten 
van de bedragen. Volgens 
een woordvoerster hebben 
de bedragen er wel opge
staan. Maar de verhuurders 
die aan de bel trekken, be
weren met stelligheid dat 
er geen bedragen op het 
aangifteformulier hebben 
gestaan. In ieder geval staan 
op de aangifteformulieren 
die van internet zijn geplukt 
geen bedragen vermeld. Van 
Staveren: “Van de gemeente 
vind ik het in ieder geval ach
terbaks dat ze niet duidelijk 
heeft gemaakt dat er een 
wijziging was doorgevoerd. 
Er zijn zoveel kleine verhuur
ders, die hadden ze op zijn 
minst, bijvoorbeeld via een 
duidelijke aankondiging in 
de Zandvoortse Courant, 
kunnen informeren. Nu heb 
ik de indruk dat het stiekem 
is doorgevoerd omdat ze 
bang waren voor protesten.”
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WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om 

de auto winterklaar te maken. 
Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Winterbanden
• De- en monteren
• Set banden wisselen
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Heeft u al winterbanden? Maak dan nu een  
afspraak om uw banden te wisselen.

 023-5730962

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Najaars- en winterbeplanting:
Violen - Bosviolen

en de speciale Endurio bosviolen

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

 Tuincentrum

Tel. 023-532 2010

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Vaste bezorg(st)er gezocht
Ben jij onze bezorger die 1 keer per 
week op donderdag de brievenbus van de
buren wil laten klepperen? Ben je 13 jaar of 
ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?

Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat door weer 
en wind op pad om de kranten en/of folders te bezorgen. Ook ben je 
flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker op een 
brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?  
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478 
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

Leuke verdiensten!
Één wijk telt meestal rond de 250 adressen, 
verdiensten liggen dan gemiddeld tussen de € 25 en € 30 per week.

• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen 
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.
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C U L T U U R

Bart Frenay

Use Your Talent werd afgesloten op het Gasthuisplein

Vrijwilligerswerk leidt tot eigen expositie

Ladiesnight:
Mannenharten in Circus Zandvoort

The Fureys in theater De Krocht

Requiem van Fauré in Agathakerk

Geld voor jeugdhonk en dierentehuis

Bart is 28 jaar jong en woont sinds 2010 in Zandvoort. Hij 
heeft de kunst ontdekt tijdens het werken bij The Flying 
Galery in Zandvoort. Hij deed daar vrijwilligerswerk wat 
inhield dat hij kunstenaar David hielp met het inrichten 
van de exposities die daar vanuit de kunstcollectie van een 
verzamelaar werden gehouden. Bart deed alle voorkomen-
de werkzaamheden en kreeg daarvoor in ruil hulp bij het 
maken van eigen kunstwerken.

Ladies Night in Circus Zandvoort staat voor een gezellig 
avondje uit met vriendinnen. Lekker bijkletsen, filmpje 
pakken, nog meer bijkletsen, hapje erbij en natuurlijk een 
drankje. Want anders is het feest niet compleet. En omdat 
het Ladies Night is, ook nog een tasje vol verrassingen.

Komende maandag 4 november geeft de Ierse folkband 
The Fureys samen met zanger/banjospeler Davey Arthur 
een concert in theater De Krocht. Het optreden is onder-
deel van de toer die zij gezamenlijk door Nederland maken.

Het Agathakoor van de Agathakerk in Zandvoort heeft 
samen met vele andere aangemelde zangers hard gerepe-
teerd om het Requiem van Fauré gestalte te geven. Op 3 
november is het zover, dan kunt u van 17.00 tot 18.00 uur 
in de Agathakerk aan de Grote Krocht getuige zijn van dit 
prachtige werk.

Op zaterdag 26 oktober was het dan zover: de afsluiting 
van ‘Use Your Talent’ op het Gasthuisplein bij café het Wa-
pen van Zandvoort. In een heerlijk zonnetje hielpen de jon-
ge vrijwilligers met het opbouwen van de marktkramen, 
het plaatsen van hekken en het opzetten van de muziek. 

David is vooral belangrijk ge
weest waar het gaat om het 
sparren met ideeën over kunst 
en om het vinden van de stijl 
die het beste bij Bart past. Bart 
begon zijn carrière met het 

Donderdagavond 14 november 
draait de film Mannenharten. 
Dat klinkt al als een vrou
wenfilm en dat is het ook. 
Daan Schuurmans, Jeroen 
Spitzenberger en Barry Atsma 
zijn natuurlijk al drie hele goe
de redenen om samen met 
vriendinnen de film te gaan 
bekijken. 

Synopsis
Wie loopt z’n hart achterna 
in de zoektocht naar liefde en 
geluk en wie niet? Verbonden 
door hun sportschoolbezoek 
leren we ze allemaal ken
nen. Reclameman Tim (Daan 
Schuurmans), die in paniek 
raakt door zijn naderende 
huwelijk met de perfecte 

Hun vorige optreden in the
ater De Krocht was een da
verend succes en op veler 
verzoek komen The Fureys en 

Fauré componeerde het 
Requiem voor de uitvaart 
van zijn eigen moeder. 
Overbekend is het Pie Jesu 
voor sopraansolo maar ook 

De kramen werden bezet 
door Brandweer Zand voort, 
de Zon ne bloem, OOK Zand
voort, Plus punt, Dieren te huis 
Ken ne mer land, de Die ren be
scherming en de Dieren am bu
lance. Tevens was er een kleine 
loterij waar leuke prijsjes te 
winnen waren, gesponsord 
door On Air Events. Dj Thomas, 
die ook actief is als jonge vrij

maken van een vloerschilde
ring in The Flying Galery, die 
daar nog steeds te bewonde
ren is. 

Nadat Bart gestopt was met 

Laura (Hadewych Minis). Zijn 
beste vriend Wouter (Jeroen 
Spitzenberger), die juist alles 
op alles moet zetten om zijn 
vriendin Nicole (Katja Herbers) 
te houden. De verlegen Niels 
(Fabian Jansen), die in de 
net gescheiden Susanne 
(Georgina Verbaan) een 
vrouw voor het leven hoopt 
te vinden. Niet wetend dat 
haar ex, de gefrustreerde 
Frank (Teun Kuilboer), niet 
van opgeven weet. Maar 
ook womanizer Dennis 
(Barry Atsma) die plots 
geen babes, maar de suc
cesvolle volkszanger Roy 
(Jon van Eerd) naast zich 
in bed moet dulden. Stuk 
voor stuk op zoek naar 

Davey Arthur, die overigens 
sinds 1999 is opgenomen in 
de Irish Music Hall of Fame, 
opnieuw naar Zandvoort. De 

de rest van het Requiem is 
het beluisteren meer dan 
waard, met onder andere 
een prachtige solo Hostias 
voor de bariton. Bij de uitvoe

williger bij ZFM, verzorgde de 
muziek en stagier Sven zong 
een liedje. 

Roy van Buuringen inter
viewde de jonge vrijwilli
gers die hun sponsorgeld 
kwamen inleveren voor het 
goede doel van hun keuze 
en dorpsomroeper Gerard 
Kuijper riep de mensen naar 

het vrijwilligerswerk is hij 
begonnen met zijn eigen 
werken, die vallen binnen de 
noemer ‘Abstract 3D kubisme’. 
Bart gebruikt een veelheid 
aan materialen: papier, kar
ton, treinkaartjes en verschil
lende technieken: tekenen, 
schilderen en beeldhouwen. 
Sinds deze week wordt zijn 
werk geëxposeerd in Pluspunt, 
Flemingstraat 55. De exposi
tie, die zijn veelzijdigheid goed 
laat zien, is tot eind december 
te bewonderen en te koop. 

Pluspunt biedt vaker een ex
positieruimte als laagdrempe
lig podium voor aankomend 
talent. Met name kunstenaars 
die nog niet zijn opgenomen 
in het gangbare kunstcircuit 
worden uitgenodigd om bij 
Plus punt een tentoonstelling 
te realiseren. Wilt u ook bij 
Plus punt exposeren dan kunt 
u contact opnemen met Jo
landa Meier, tel. 0235740330.

hun plek in het leven en naar 
degene die ze aan hun zijde 
willen. Onvoorspelbaar maar 
o zo herkenbaar!

De Ladies Night in Circus 
Zandvoort begint om 19.30 
uur. De kosten bedragen  
€ 12,50 per persoon. Kaarten 
zijn te koop aan de kassa in 
Circus Zandvoort. Verkochte 
kaarten worden niet terug
genomen.

vijf mannen spelen goudeer
lijke muziek, vol vuur, waar 
de liefde voor Ierland vanaf 
straalt. Zeker als folkliefheb
ber mag u dit concert niet 
missen. Het concert begint 
om 20.15 uur. Kaarten à € 20 
zijn verkrijgbaar via www.
thefureys.nl of telefonisch 
via 0654677947.

ring op 3 november zijn twee 
professionele solisten aan
wezig: sopraan Elise Keep en 
bariton JanPeter Versteege 
hebben hun medewerking 
toegezegd. Ook zal er een 
orkest zijn om het Requiem 
muzikaal te begeleiden. Het 
geheel staat onder leiding 
van Hedwig Jurrius, dirigent 
van het Agathakoor. De toe
gang is gratis en iedereen is 
van harte welkom. 

het Gasthuisplein. Wethouder 
Gert Toonen was aanwezig 
om aan de twee goede doe
len de cheques uit te reiken; 
de jongeren hebben voor het 
Jeugdhonk een bedrag van 
€ 52,60 en voor het Dieren
tehuis € 141,55 opgehaald. De 
wethouder benadrukte hoe 
belangrijk jonge vrijwilligers 
zijn voor de samenleving. 

Als grote verassing kwam 
Simone Schoemaker namens 
de Rabobank een cheque uit
reiken van € 1.000 voor het 
Jeugdhonk: “De Rabobank 
vindt het Jeugdhonk een fan
tastisch initiatief en wil dit 
heel graag ondersteunen.” 
Jongerenwerkster Floortje 
Valk: “Ondanks het feit dat de 
vrijwilligersmarkt niet zo druk 
bezocht werd is het al met al 
toch een zeer geslaagd pro
ject. In totaal hebben ruim 28 
jongeren kennis gemaakt met 
vrijwilligerswerk en zijn daar 
zeer enthousiast over. Wat 
dat betreft is het doel zeker 
bereikt.”



Louis

carré
Davids

Typisch Zandvoorts 
‘karnemelk wit’ 

metselwerk

M.J. de Nijs Projectontwikkeling is, samen met de 
Gemeente Zandvoort en Ahold, begonnen met de 
ontwikkeling van de derde fase van het Louis 
Davidscarré. Op de begane grond wordt de uitbrei-
ding van Albert Heijn, een openbaar toilet en een 
fietsenstalling gerealiseerd. Boven de Albert Heijn 
worden 40 appartementen gebouwd met zowel 
uitzicht aan de straatzijde als op een gemeenschap-
pelijke binnentuin. Het zijn voornamelijk twee- en 
driekamerappartementen met een oppervlakte van 
55 tot 75 m². Elke woning heeft op de begane grond 
een berging en - naast een gemeenschappelijke 
binnentuin - allemaal een eigen buitenruimte.

Mecanoo Architecten
Op de plek waar gebouwd gaat worden, staat nu nog 
het oude postkantoor. Dat gebouw wordt gesloopt. 
Die locatie vormt een belangrijke schakel tussen 
enerzijds het nieuwe en moderne Louis Davidscarré 
en anderzijds het karakteristieke oude dorpscentrum 
van Zandvoort. Mecanoo Architecten uit Delft 
besteedde in haar ontwerp daarom veel aandacht 

Informatiebulletin Louis Davidscarré
nummer 6, 31 oktober 2013

Voortgang bouw Land 
van Driehuizen

Op dit moment is het metselwerk in volle gang 
en is begonnen met de afbouw van de wonin-
gen die voornamelijk binnen plaatsvindt. Rond 
eind oktober starten de nutspartijen met het 
binnenbrengen van de huisaansluitingen 
(elektra, telefonie, cai). Daarna wordt er begon-
nen met de bestrating rondom het gebouw en 
het verder inrichten van het binnenterrein. De 
prognose is op dit moment dat in januari 2014 
de eerste woningen kunnen worden opgele-
verd. Eén en ander is mede afhankelijk van de 
bereikbaarheid van de woningen op dat 
moment.Aanleg Carréplein

Gelijktijdig met de werkzaamheden van de gemeente 
worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het Carré-
plein. Het Carréplein ligt tussen het nieuwe complex en 
de Cornelis Slegersstraat. Tussen de diverse partijen is 
overleg geweest om de werkzaamheden op elkaar af te 
stemmen en de hinder voor de omgeving zoveel moge-
lijk te beperken. Ook de aanleg van het Carréplein 
wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat de ingang van De 
Blauwe Tram altijd bereikbaar is. Wel is het noodzake-
lijk om gedurende een paar weken de opgang vanaf de 
Prinsesseweg af te sluiten. De Blauwe Tram is dan 
alleen bereikbaar vanaf de Cornelis Slegersstraat. De 
overige werkzaamheden zijn minder beperkend voor de 
gebruikers van De Blauwe Tram, omdat dit binnen het 
huidige werkterrein is. Zodra de exacte planning 
bekend is, worden de gebruikers van De Blauwe Tram 
nader geïnformeerd.

Woonrijp maken 
Land van Driehuizen   

Medio november wordt gestart met het woonrijp 
maken van het appartementencomplex Land van 
Driehuizen. Het woonrijp maken van het Land van 
Driehuizen bestaat in hoofdlijnen uit het aanleg-
gen van de trottoirs, de parkeervakken en de 
rijbaan voor de nieuwbouw. Er zal tevens van de 
gelegenheid gebruik worden gemaakt om alvast 
een tijdelijke bushalte in te richten voor de periode 
dat het busstation aan de Louis Davidsstraat 
buiten gebruik zal zijn vanwege de bouw van de 
nieuwe Albert Heijn en bovenliggende woningen.

Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden vanuit 
beide richtingen over één rijbaan rijden met 
behulp van stoplichten. Na afronding van de werk-
zaamheden zal het verkeer richting de Koningin-
neweg over de nieuwe rijstrook rijden, het verkeer 
richting het Raadhuisplein rijdt dan over de 
bestaande en versmalde rijstrook.

Naar verwachting duren deze werkzaamheden 
acht weken en zijn ze medio januari 2014 afge-
rond. Winterse omstandigheden, zoals sneeuw en 
vrieskou, werken vertragend en kunnen mogelijk 
voor verlenging van de uitvoeringsduur zorgen. 

Voor meer informatie over deze werkzaamheden 
kunt u een e-mail sturen naar:
wegwerkzaamhedenldc@zandvoort.nl of bellen 
met het informatienummer 088 - 400 80 85

Het Louis Davidscarré wordt een aangenaam centrumgebied voor bewoners, onder-
nemers en toeristen. Het totale plan omvat meer dan 200 woningen, een brede 
school, bibliotheek en een ondergrondse parkeergarage. In deze editie van het 
informatiebulletin leest u onder meer over het plan voor Albert Heijn en het oude 
postkantoor, de planning voor de buitenruimte rond het Land van Driehuizen en de 
proefdag van de weekmarkt op de Grote Krocht.

Colofon

Vormgeving & Ontwerp: Woodcracker visuele bedrijfs-
communicatie, Zandvoort - www.woodcracker.nl
Opmaak: I.Keur en E.J.Kok
Foto’s: G. Boukes

Projectwebsite
Voor alle informatie over het project kunt u zich wenden tot 
de projectwebsite: www.zandvoort.nl/ldc

Vragen
Hebt u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u via 
louisdavidscarre@zandvoort.nl uw vraag stellen of 
telefonisch contact opnemen via telefoonnummer:
088 – 400 80 85

Disclaimer
Alle informatie onder voorbehoud.
U kunt aan de inhoud van deze 
nieuwsbrief geen enkel recht ontlenen. 

Voor vragen, meldingen of klachten over het Louis Davidscarré bel 088 – 400 80 85

aan de juiste balans tussen deze twee dorpsdelen. 
Architect Branco Giebels licht toe hoe het ontwerp 
op bijzondere wijze is ingepast in de omgeving, 
met als uitgangspunt alle afzonderlijke elementen 
in één concept bijeen te brengen. 

Giebels: ,,Bij het Louis Davidscarré wilden we de 
nieuwbouw zorgvuldig en op subtiele wijze laten 
aansluiten op de kleinschaligheid en de karakteris-
tieke architectuur in het centrum van Zandvoort. 
Het resultaat is een gebouwvolume dat is opge-
deeld in verschillende ‘huisjes’ waaraan extra 
diepte is gegeven in de gevel. Door deze uit te 
voeren in typisch Zandvoorts 'karnemelk wit' 
metselwerk, ontstaat een schaalverkleining en 
komt het dorpse karakter in het bouwblok tot 
uitdrukking. De bovenrand van het blok krijgt een 
bijzondere bekroning in de vorm van een combina-
tie van verschillende kapvormen zoals een zadel-
dak, lessenaarsdak en een verdraaiing en combi-
natie van deze kapvormen. Speciale aandacht ging 
uit naar het hart van het blok: er komt een mooie 
binnentuin waaraan de appartementen grenzen. 
We hebben hier een glooiend duinlandschap 
ontworpen dat aansluit op de duinen rond Zand-
voort.’’

Meer informatie over de woningen kunt u 
vinden op www.nieuwbouwinzandvoort.nl. 

Proefdag weekmarkt 

Op 18 september heeft de markt bij wijze van proef 
voor één dag op de Grote Krocht en het Raadhuisplein 
gestaan. De dag werd druk bezocht. Het idee is dat 
door de kruisbestuiving tussen bestaande winkels en 
de markt een levendiger centrum ontstaat. De mogelijk-
heid van de markt op deze plek wordt al langere tijd 
onderzocht en de proefdag is een onderdeel van dit 
onderzoek. Op het ogenblik worden alle voors en 
tegens van deze opzet geëvalueerd en wordt gekeken 
of en per wanneer de markt definitief naar deze plek 
kan verhuizen.

De werkzaamheden in vogelvlucht:

Fase 1     Aanleg tijdelijke weg t.b.v. doorgang verkeer 
Fase 2     Straatwerk Louis Davidsstraat, bestaande 
    gedeelte
Fase 2     Straatwerk Prinsesseweg voor nieuwbouw 
Fase 3A   Verwijderen tijdelijke weg en maken aan-
    sluiting op fase 3B
Fase 3B   Straatwerk Louis Davidsstraat voor 
    nieuwbouw
Fase 3B   Aanleg tijdelijke bushalte in middenberm 
    nabij Zwarte Veld 
Fase 4     Inrichten fietsenstalling t.b.v. busstation
Fase 4     Versmallen rijbaan Prinsesseweg
    richting Raadhuisplein

Zicht vanaf het Raadhuisplein

Zicht vanaf de Louis Davidsstraat

De verhoogde binnentuin



Louis

carré
Davids

Typisch Zandvoorts 
‘karnemelk wit’ 

metselwerk

M.J. de Nijs Projectontwikkeling is, samen met de 
Gemeente Zandvoort en Ahold, begonnen met de 
ontwikkeling van de derde fase van het Louis 
Davidscarré. Op de begane grond wordt de uitbrei-
ding van Albert Heijn, een openbaar toilet en een 
fietsenstalling gerealiseerd. Boven de Albert Heijn 
worden 40 appartementen gebouwd met zowel 
uitzicht aan de straatzijde als op een gemeenschap-
pelijke binnentuin. Het zijn voornamelijk twee- en 
driekamerappartementen met een oppervlakte van 
55 tot 75 m². Elke woning heeft op de begane grond 
een berging en - naast een gemeenschappelijke 
binnentuin - allemaal een eigen buitenruimte.

Mecanoo Architecten
Op de plek waar gebouwd gaat worden, staat nu nog 
het oude postkantoor. Dat gebouw wordt gesloopt. 
Die locatie vormt een belangrijke schakel tussen 
enerzijds het nieuwe en moderne Louis Davidscarré 
en anderzijds het karakteristieke oude dorpscentrum 
van Zandvoort. Mecanoo Architecten uit Delft 
besteedde in haar ontwerp daarom veel aandacht 

Informatiebulletin Louis Davidscarré
nummer 6, 31 oktober 2013

Voortgang bouw Land 
van Driehuizen

Op dit moment is het metselwerk in volle gang 
en is begonnen met de afbouw van de wonin-
gen die voornamelijk binnen plaatsvindt. Rond 
eind oktober starten de nutspartijen met het 
binnenbrengen van de huisaansluitingen 
(elektra, telefonie, cai). Daarna wordt er begon-
nen met de bestrating rondom het gebouw en 
het verder inrichten van het binnenterrein. De 
prognose is op dit moment dat in januari 2014 
de eerste woningen kunnen worden opgele-
verd. Eén en ander is mede afhankelijk van de 
bereikbaarheid van de woningen op dat 
moment.Aanleg Carréplein

Gelijktijdig met de werkzaamheden van de gemeente 
worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het Carré-
plein. Het Carréplein ligt tussen het nieuwe complex en 
de Cornelis Slegersstraat. Tussen de diverse partijen is 
overleg geweest om de werkzaamheden op elkaar af te 
stemmen en de hinder voor de omgeving zoveel moge-
lijk te beperken. Ook de aanleg van het Carréplein 
wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat de ingang van De 
Blauwe Tram altijd bereikbaar is. Wel is het noodzake-
lijk om gedurende een paar weken de opgang vanaf de 
Prinsesseweg af te sluiten. De Blauwe Tram is dan 
alleen bereikbaar vanaf de Cornelis Slegersstraat. De 
overige werkzaamheden zijn minder beperkend voor de 
gebruikers van De Blauwe Tram, omdat dit binnen het 
huidige werkterrein is. Zodra de exacte planning 
bekend is, worden de gebruikers van De Blauwe Tram 
nader geïnformeerd.

Woonrijp maken 
Land van Driehuizen   

Medio november wordt gestart met het woonrijp 
maken van het appartementencomplex Land van 
Driehuizen. Het woonrijp maken van het Land van 
Driehuizen bestaat in hoofdlijnen uit het aanleg-
gen van de trottoirs, de parkeervakken en de 
rijbaan voor de nieuwbouw. Er zal tevens van de 
gelegenheid gebruik worden gemaakt om alvast 
een tijdelijke bushalte in te richten voor de periode 
dat het busstation aan de Louis Davidsstraat 
buiten gebruik zal zijn vanwege de bouw van de 
nieuwe Albert Heijn en bovenliggende woningen.

Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden vanuit 
beide richtingen over één rijbaan rijden met 
behulp van stoplichten. Na afronding van de werk-
zaamheden zal het verkeer richting de Koningin-
neweg over de nieuwe rijstrook rijden, het verkeer 
richting het Raadhuisplein rijdt dan over de 
bestaande en versmalde rijstrook.

Naar verwachting duren deze werkzaamheden 
acht weken en zijn ze medio januari 2014 afge-
rond. Winterse omstandigheden, zoals sneeuw en 
vrieskou, werken vertragend en kunnen mogelijk 
voor verlenging van de uitvoeringsduur zorgen. 

Voor meer informatie over deze werkzaamheden 
kunt u een e-mail sturen naar:
wegwerkzaamhedenldc@zandvoort.nl of bellen 
met het informatienummer 088 - 400 80 85

Het Louis Davidscarré wordt een aangenaam centrumgebied voor bewoners, onder-
nemers en toeristen. Het totale plan omvat meer dan 200 woningen, een brede 
school, bibliotheek en een ondergrondse parkeergarage. In deze editie van het 
informatiebulletin leest u onder meer over het plan voor Albert Heijn en het oude 
postkantoor, de planning voor de buitenruimte rond het Land van Driehuizen en de 
proefdag van de weekmarkt op de Grote Krocht.

Colofon

Vormgeving & Ontwerp: Woodcracker visuele bedrijfs-
communicatie, Zandvoort - www.woodcracker.nl
Opmaak: I.Keur en E.J.Kok
Foto’s: G. Boukes

Projectwebsite
Voor alle informatie over het project kunt u zich wenden tot 
de projectwebsite: www.zandvoort.nl/ldc

Vragen
Hebt u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u via 
louisdavidscarre@zandvoort.nl uw vraag stellen of 
telefonisch contact opnemen via telefoonnummer:
088 – 400 80 85

Disclaimer
Alle informatie onder voorbehoud.
U kunt aan de inhoud van deze 
nieuwsbrief geen enkel recht ontlenen. 

Voor vragen, meldingen of klachten over het Louis Davidscarré bel 088 – 400 80 85
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de markt een levendiger centrum ontstaat. De mogelijk-
heid van de markt op deze plek wordt al langere tijd 
onderzocht en de proefdag is een onderdeel van dit 
onderzoek. Op het ogenblik worden alle voors en 
tegens van deze opzet geëvalueerd en wordt gekeken 
of en per wanneer de markt definitief naar deze plek 
kan verhuizen.
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Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei wijnenwijnenwijnen

Sterke drankSterke drankSterke drankSterke drankSterke drankSterke drank

sunny bay 
rum 
Bruin of wit 
Hele liter

parade 
vieux
Hele liter

smirnoff 
vodka 
70 cl

grant's 
scotch 
whisky 
70 clper fles! 

10.- 
zoek uit!*

stunt! san 
pellegrino 
mineraal 
water
75 cl

pfanner sap
pink Grapefruit 
of Cassis 
Hele liter

schweppes 
frisdrank
Alle smaken 
1,5 liter

power 
drink 
orange
50 cl

ace vitamine drink 
50 cl elders 0,49 34
limonadesiroop framboos 
hele liter elders 0,99 72
jojo tropisch vruchtensap    
1,5 liter elders 0,89 65
cola of sinas 
blik 33 cl elders 0,25 17

energydrink 
blik 25 cl elders 0,39 27
sinaasappelsap 
1,5 liter elders 1,49 1.09

mineraalwater 
1,5 liter elders 0,39 29
appelsap 
1,5 liter elders 1,29 89

elders 1,49 

89
6 flessen

1.69 
elders 2,49

porseleinen beker xl 
 elders 1,99 99
longdrinkglas 
27 cl elders 0,79 59
servetten 
80 stuks elders 1,09 89
ijsblokzakjes    
10 x 20 stuks  elders 0,69 49

bierpul 
50 cl elders 3,69 2.99

bierglas stapel 
28 cl elders 0,69 49
flesopener 
2 stuks elders 1,49 99
wijnglas 
24 cl elders 0,99 79

bierglazen 
plastic
12 stuks

3 horses 
zwaar bier
Blik 50 cl 
8.5% alc. 

 
Nieuw bij 
Dirck III!

kasteelbier
donker of tripel 
33 cl

bavaria bier
Blik 50 cl

elders 1,09 

75
elders 0,69 

52
Dirck III!

elders 1,29 

99

33 cl33 cl

elders 1,69 

99

99
altijd de scherpste kanskoopjes!

wijnenwijnenwijnen
cabernet 
sauvignon 
doña paula
ook sauvignon 
Blanc

gran reserva 
Clos de pinell 
 
Unieke partij Spaanse 
topwijn. Ongekend 
laag op=op!

campo nuevo
rosé of rood

chianti villa 
romanelli
 
Verrukkelijke 
topwijn uit 
Italë!

chardonnay 
le grand noir
ook rood
 
Onze favoriet 
uit Frankrijk.

elders 4,39 

2.99

Italë!

elders 6,95 

3.99

uit Frankrijk.

elders 7,59 

4.99

1+1!
elders 8,29 

5.99

2 flessen 

6.99 
elders 13,98

fris en fruitigfris en fruitigfris en fruitig
schweppes 
frisdrank
Alle smaken

34 energydrink
nu inladen discountprijzen!

1,5 liter1,5 liter

elders 1,75 

1.25
75 cl

elders 1,35 

79

alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken goedkoper!!!goedkoper!!!goedkoper!!!

Geniet, maar drink met mate.

zAndvoort Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
hAArlem Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 4 november 2013, zolang de voorraad strekt. 

WWW.dirCkiii.nl

waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?

*

*Max. 6 flessen per klant.
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Weer

Temperatuur

Max 13 14 15 12

Min 10 11 11 11 

Zon 20% 20% 20% 20%

Neerslag 60% 90% 90% 90%  

Wind zw. 4-5 zw. 4-5 zzw. 4-5 zw. 5

Vooral in het weekend 
weer sterk wisselvallig   

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Op maandagochtend die 
bewuste 28e kwam een 
sterk uitdiepende sto
ring met daarin de res
tanten van extropische 
cycloon Lorenzo naar het 
Noordzeegebied. Dit gaf 
tot 12 uur al bijzonder veel 
wind op de kust en zowel 
Zandvoort als IJmuiden 
rapporteerden prompt 
een windstoot van bijna 
140 kilometer per uur. Op 
de Wadden werd zelfs tot 
ruim 150 kilometer per uur 
gemeten: zeldzaam hoog! 
Flink oppassen geblazen 
dus voor fietsers en auto
mobilisten dus.

Het hoogtepunt van de 
zwaarste herfststorm 
sinds oktober 2002 vond 
plaats aan het einde van 
maandagochtend en begin 
maandagmiddag met dus 
windschuivers tot ruim 
150 kilometer per uur. Ook 
stond er gedurende een uur 
even een windkracht 11 op 
Vlieland. In onze contreien 
bleef het bij een dikke wind
kracht 10, maar ook hier wa
ren de windschuivers dus 
erg verraderlijk tot zo’n 140 
kilometer per uur. Bomen 
die nog bijna gans in ’t blad 
stonden woeien om in een 

deel van Nederland. 

Mogelijk komen er rond 
het aanstaande weekend 
nieuwe waaiperikelen, want 
de atmosfeer blijft zeer on
bestendig met de vliegende 
straalstroom op zo’n 9 ki
lometer nog steeds in de 
buurt van Nederland. Wel 
gaat de temperatuur nu tij
delijk even omlaag en komt 
op normale oktoberniveaus 
uit rond 1213 graden. Later 
in de week stijgt het kwik 
weer iets in het voorportaal 
van naderende storingen. 
Dan komen we weer uit rond 
een graad of 1415. Er is over 
het algemeen weinig zon en 
met name in het weekend 
regent het weer periodiek. 
Of er weer stormachtig weer 
komt is de vraag. 

Het vervolg van het (no
vember) weer is ongeveer 
hetzelfde als het oktober
weer van de afgelopen da
gen. Dus de wisselvalligheid 
blijft troef en van tijd tot tijd 
waait het flink door in Zuid
Kennemerland.  

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto

Exact een week geleden was op de weerkaarten al te 
zien dat er omstreeks maandag 28 oktober wel eens 
stormperikelen zouden kunnen komen en ondergete-
kende ventileerde dat afgelopen vrijdag op Nederland 3. 
Hij had het toen over windstoten tot zo’n 140 kilometer 
per uur vlak aan zee. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Garnalen vakkundig gepeld in Huis in de Duinen

Kaashuis Tromp 
gecertificeerd

Donderdagmiddag kreeg activiteitenbegeleider van het 
Huis in de Duinen Gudo d’Hont een telefoontje van Zand-
voorter David Corper dat hij eigenlijk bijna 20 kilo gekook-
te garnalen teveel had gevist. Hij wilde ze graag, ongepeld, 
schenken aan de bewoners van Huis in de Duinen. 

Vorige week donderdag heeft Peter Tromp, van Kaashuis 
Tromp aan de Grote Krocht, het certificaat Foodspecialitei-
tenwinkel in ontvangst mogen nemen. “Wij hebben bewezen 
dat wij aan de kwaliteitseisen voldoen die gesteld worden 
door de Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland. 
Daar zijn wij bijzonder trots op”, zegt de aimabele eigenaar.

Een fantastisch gebaar waar 
d’Hont meteen enthousiast 
op reageerde met: “Ja graag 
en oh wat leuk.” De activi
teitenbegeleider zorgde met 
een supersnelle berichtge
ving aan de bewoners dat er 
vrijdagmiddag een imposan
te ‘pelploeg’ van zo’n 30 be
woners, bezoekers en vrijwil
ligers aan een lange tafel in 
het restaurant de geschonken 
garnalen te lijf gingen. En aan 
de vele, oudere, pellers en pel
sters was het af te zien dat zij 
in hun Zandvoortse verleden 
wel bekend waren met het 
pellen van garnalen. De bak
jes voor de gepelde garnalen 
waren iedere keer snel en vak

De Stichting Kaas en Deli
ca tes sen winkels Nederland 
(KDWN) is een initiatief van 
het Vakcentrum branche Kaas 
en Delicatessen, de branche
organisatie voor zelfstandige 
detaillisten in de voedingssec
tor en de ‘fast moving consu
mer goods’. Met het opstellen 
van een transparante doehet
zelf checklist stelt de stichting 
KDWN ondernemers in staat 
om de kwaliteit van de be
drijfsvoering te verbeteren. Op 
het moment dat de onderne
mer aan de gestelde eisen vol
doet kan hij zich aanmelden 
om in aanmerking te komen 
voor een certificaat. 

Kaashuis Tromp heeft aan alle 

Garnalen pellen in Huis in de Duinen

Certificaat voor Peter Tromp (l.)

kundig gevuld. 

Medewerkers in de keuken 
zorgden voor aanvoer van vol
le schalen ongepelde garna
len en hielden ook toezicht op 
de toe te passen hygiëne en 
veiligheid. Alle gepelde garna
len werden weer verzameld 
en door de keukenbrigade 
in leuke garnalenhapjes ver
werkt. Ook de schenker, David 
Corper, kwam langs en genoot 
van de enorme werklust van 
de pellers en de vele positieve 
reacties op zijn actie. Na bijna 
twee uur intensief pellen zat 
hun werk erop en konden zij 
nagenieten met een heerlijk 
hapje en een drankje. 

eisen voldaan en kreeg dus de 
gewenste certificering. “Met 
de breedte en de diepte van 
het assortiment, deskundig 
en betrokken medewerkers, 
hoogstaande kwaliteit van de 
producten en goede product 
en klantenkennis onderschei
den wij ons als speciaalzaak 
van andere aanbieders. Dit 
betekent wel dat wij ons moe
ten blijven scholen en verbe
teren om de consument op de 
juiste manier te kunnen hel
pen bij het aankoopproces”, 
aldus Tromp. Meegewogen 
worden onder meer hygiëne, 
inrichting, wettelijke normen, 
productkennis, assortiment, 
gastvriendelijkheid en uit
straling.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat 
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven 
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Hoezo zin in Zandvoort?

‘Zin in Zandvoort’. Dat dreigt een loze kreet te worden. Meer 
karakteristieke gebouwen die voor het beeld en de beleving van 
ons dorp essentieel en onvervangbaar zijn, zullen verdwijnen. Het 
Gemeenschapshuis is al gesloopt. De watertoren, zo’n markant 
herkenningsteken ook vanaf het strand gezien, brokkelt af voor 
onze ogen. Theater De Krocht en het Zandvoorts Museum staan 
in de programbegroting 2014 genomineerd om gesloten te worden. 
Wat volgt, de voormalige Mariaschool? 

Het ontbreekt in Zandvoort aan een heldere visie. Het kan toch niet 
zo zijn dat bezuinigen gelijk staat aan lastenverzwaring voor de 
burger en het schrappen van allerlei voorzieningen op maatschap-
pelijk en cultureel gebied? In het geval van het Zandvoorts Museum 
kan sluiting ook verkoop van het gebouw en de collectie betekenen. 
Dit is culturele kaalslag. Zo haal je het cement uit de samenleving 
en ontneem je bewoners de mogelijkheid om zich te identificeren 
met hun plek. Er kunnen geen verhalen meer over worden verteld. 
Als de gemeente Zandvoort haar ambitie van jaarrond toerisme 
waar wil maken is het Zandvoorts Museum onontbeerlijk. Dan kan 
het museum niet alleen zijn betekenis van plek voor kunst en cultuur 
behouden maar ook een economische waarde krijgen.

Het trieste van de sluiting van het Zandvoorts Museum is dat de 
beoogde kostenbesparing aanzienlijk lager zal uitvallen omdat som-
mige kosten die aan het museum worden toegerekend (bijvoorbeeld 
een deel van de loonkosten) op de gemeentelijke begroting blijven 
drukken. 

‘Alles van waarde is weerloos’ dichtte Lucebert al. Als we niet 
opletten, verliest Zandvoort, Parel aan Zee, haar glans!

Liselot de Jong
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Voor een pedicure 
behande ling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hotstone massage 
en / of Reiki behandelingen.

Provoet lid. 
16 jaar ervaring. 

Tel. 0646098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

Denk voor de naderende 
feestdagen eens aan het 

geven van een cadeaubon!
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 0644 696 001.  

www.repit.nl 
Met garantie.

.........................................................
023 schilderwerken
Mob: 0623452946

Voor al uw 
binnen en buiten 

schilderwerk. 
www.023schilderwerken.

wordpress.com

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 /

 0653498304 
www.trade-ard.nl 

.........................................................
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel 
in de regio!

Nu veel kerstspullen!
Wij halen ook 

bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 1017 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

0653693409
.........................................................

Klussen-Renovatie-Bouw 
P.M.K. (in Zandvoort)

Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers en 
keukens. Kunststof kozijnen 

VEKA. Poolse kwaliteit! 
Ook voor schoonmaakwerk 

voor bij u thuis.
Tel. 0644875212 

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort. 
Voor uw APK, alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

0235713919 of 0653231754

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.0235311330

.........................................................
De Zandvoortsche 

Houtschuur
steigerplank 5 m. v.a. € 15,
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.
schroten 13x90 mm € 2.60/m
lengtes van 2.10 tot 5.40 m.

gipsplaat v.a. 3.99 / m2
lewisplaat 14.42 / m2

andere artikelen 
op bestelling

ZZP-ers en aannemers 
korting!

geopend maza op afspraak 
tot 20.00 uur

adres: Achterom 7, 
Zandvoort

uitsluitend á contant, 
geen pin

J. van Diepen 
tel. 0629091069

.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120, per maand
0653256274

.........................................................
Schilder/stucadoor 

heeft tijd over. € 15 p/u. 
of vanaf € 8 p/m2. 
Tel. 0633448192

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, 
maar omlaag met de prijs!

Basisbeh. sch.maken + 
nagels knippen + 
eelt verwijderen + 

evt. likdoorns weghalen + 
creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info:5734944 of 
0650203097

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
0235353591 of 0622209568
.........................................................

Top muziek uit Ierland!
The Fureys 

& Davey Arthur
Maandag 4 november
in theater De Krocht.

Kaarten nu verkrijgbaar
via www.thefureys.nl

of tel. 0654677947

Op de kleine babygroepen
van Pippeloentje en Pluk 

krijgen de kinderen
alle aandacht en rust 
en ruimte en warmte 

en liefde en stimulans. 
Bezoek onze website, 

of volg ons op 
Facebook voor een 

'kijkje in de keuken': 
www.pippeloentje-pluk.nl 

.........................................................
Loods (werkruimte) 

te huur. 
Tel. 0616259609 

of 0235718954
.........................................................
Informatieavond De School

Donderdag 14 november 
om 19.30 uur voor

geïnteresseerde ouders 
die aan leerlingen, 

leerkrachten en ouders hun 
vragen kunnen stellen.

.........................................................
Te huur: garageboxen

Tjerk Hiddesstraat
€ 105, excl. BTW

0654340744
.........................................................

Wegens ongeval: 
Tijdelijke opvang gezocht 

voor 2 binnenkatten  6 jaar.
Onkosten worden
uiteraard vergoed.

Vergoeding bespreekbaar.
Carla Kramer: 0235741646
Letty v.d. BrandKinderdijk: 

0643429783
.........................................................

Te huur: garagebox 
in Trompstraat. Centrale 

locatie. € 120 p.m. incl. BTW 
Tel. 0235720069

.........................................................
Vanaf 12 nov. 

iedere 2e dinsdag 
Meditatie 

van 19.45 tot 21.00 uur. 
Met zit en loopmeditatie. 

Bijdrage € 5 incl. 
thee na afloop.

 Info 0653525759, 
www.helenvink.nl

.........................................................
KOOPRUIL: 

Ruime eengezins 
hoekwoning in Almere, 
vr.pr. €225.000 tegen 

een 2 of 3kamer app. in 
Zandvoort met lift en 
liefst uitzicht op zee. 

Tel: 0365242035/ 
0640147694.

Email: c.dutting@
kpnmail.nl

Bijles, huiswerkbegeleiding 
en tentamentraining 

in de vakken Economie, 
Wiskunde en M&O.

Ook goede resultaten 
bij dyslectie

josekremer@kpnmail.nl 
of 06 13002004

.........................................................
Tijdelijk studio/
kamers te huur. 

Vanaf nu t/m 31 maart 2014. 
Prijs vanaf € 550,

alles incl. 
Info via 0235719541

.........................................................
Te huur: 

appartement 
Tot uiterlijk 31 maart 2014 

€ 750 all in. Borg € 250 
Hogeweg 15, Zandvoort

Tel. 0235713127
.........................................................

Voor al uw verhuizingen,
koeriers en 

transportdiensten in 
heel Nederland: 

All in One Transport 
(€ 40 p/u incl. 1 mankracht). 

Info: 
www.allinonetransport.nl 

068513 1385
 ........................................................

HAARVRIJ
Het najaar is een 

goed moment voor 
definitief ontharen. 

Aanbieding: bikinilijn € 65 
met gratis oksels twv € 45. 

www.boudoir 
personalstyling.nl 
Tel. 0235736021

 ........................................................  
Beloning € 50

windscherm voor 
auto verloren. 

Engelbertsstraat voor 
Dirk vd Broek. 

Tel. 0687434091
 ........................................................  
Nette woonruimte te huur
op 100 meter van strand!
Living met open keuken,

badkamer, toilet, 
1 ruime slaapkamer 

en balkon. 
Opp. ca. 45 m2. Huur 

€ 775 p.m.
incl. gas+water,

excl. elektra
Info: 0235731999

Z A N D K O R R E L S
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The bad news is 

time flies.

The good news is 

you’re the pilot.
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Tegeltje

Uitgesproken!

Natasja de Lange is Butoh-danseres en life coach. Ze 
heeft jarenlang als leidinggevende in een sociaal kunst-
zinnig centrum voor kinderen gewerkt. Daarnaast is ze 
altijd bezig geweest met haar spirituele ontwikkeling. 
Ze heeft een post HBO opleiding Zingeving & Spiritua-
liteit in leiderschap gevolgd en daarnaast haar Master 
NLP en Transpersoonlijk coachen en counselor behaald. 

door Ramona Jonkhout

Op een gegeven moment werd haar gevoel sterker dat ze 
iets wilde doen met haar andere passie, dansen. Bij toeval 
kwam ze in aanraking met Butoh en vond ze op internet de 
Himalaya Subbody Butoh School. Na een Butoh workshop 
op Ibiza besloot ze de opleiding te doen in India. Uiteindelijk 
is ze 2 jaar op reis geweest, waarvan 1 jaar in Dharamsala, 
waar ook de Dalai Lama woont, in het noorden van India. 

Butohdans is je hele wezen laten zien in de dans. Het 
gaat over allerlei emoties, zoals angst of schaamte, die via 
Butohdans naar de oppervlakte mogen komen en worden 
belichaamd. De dans betekent voor Natasja een weg naar 
heelheid. “Het heeft mij helemaal in stukken gescheurd, 
om mezelf vervolgens weer helemaal op te bouwen”, zegt 
ze. Maar het duurde even voordat ze helemaal open ging. 
Tijdens de opleiding werd er overdag, vijf dagen in de week 
niet gepraat, zodat je heel erg in contact kon blijven met 
jezelf. Je dagelijkse bewustzijn valt dan naar de achtergrond 
en je komt tot je kern en diepere lagen van jezelf. “Eigenlijk 
zijn wij een soort van kunstwerk dat gevormd of steeds 
weer gecreëerd wil worden”, zegt ze.

Na het afronden van haar opleiding reisde ze door naar 
New York en Ibiza. Na 2 jaar keerde ze weer terug naar 
Nederland en is ze gelijk voor zich zelf begonnen. “Ik wil 
zoveel mogelijk mensen laten dansen in vreugde met hun 
echte zelf”, zegt ze. In haar praktijk ‘Natasja Moves’, bege
leidt ze mensen door middel van Dans & Life coaching. Als 
ondersteuning maakt ze gebruik van haar heldervoelend
heid en tarotkaarten, zodat ze haar cliënten kan ondersteu
nen om dieper in contact te komen met het onbewuste. Dit 
kan op het gebied van werk, persoonlijk of relaties zijn. Dit is 
meer dan alleen maar praten. Het gaat over voelen en zijn 
wie je echt bent. “Iedereen die in beweging wil komen en 
de moed heeft zichzelf te vinden, kan bij mij terecht”, aldus 
Natasja. Voor meer informatie zie www.natasjamoves.nl of 
www.facebook.com/natasjamoves.

Dansen met al 
de delen van jezelf!

Kijk nou eens!
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The sky had no limit!
Red Bull Megaloop Challenge, @ The Spot Zandvoort, 27-10-2013

Interview

Natasja de Lange

(Michael Altshuler) 

Je hoeft maar over straat te lopen en je staat weer 
midden in de discussie. Dé discussie wel te verstaan. 
Ik kan zijn naam niet meer luchten! We weten al
lemaal over wie we het hebben. Die gozer met een 
donkere huidskleur die in zijn apenpakje rondloopt. 
Het enige is dat sommigen weer zijn kleurtje naar 
voren moeten brengen. Dat is toch niet nodig? Ooit 
gaf hij ons hoop en waren we allemaal in trance als 
hij weer opdook. Ik weet het nog van mezelf. Ik ge
loofde in hem, heel erg zelfs. Dat is nu wel veranderd. 
“Heerlijk avondje is gekomen” zit er voor mij niet in als 
ik hem weer zie met zijn staf. Dat heeft hij helemaal 
aan zichzelf te danken. Mooie praatjes heeft hij maar 
een kind kan zelfs door die verbale wolk heen prikken. 
De VN neemt hem misschien nog serieus maar de 
rest absoluut niet. 

Ik snap ook wel dat hij zogenaamd alles moet weten 
van iedereen. Dat vind ik ook niet zo erg. Wie krijgt 
er lekkers en wie de roe? Echter ben ik die schijnver
toning wel zat. Hij doet zich voorkomen als iemand 
die naar de pijpen van het volk danst maar dat is na
tuurlijk niet zo. Het is niet meer dan een knecht. En hij 
gedraagt zich ook zo. Dus in die discussie kom ik dan 
eigenlijk wel tot de conclusie dat het zo niet langer 
kan. Dat hele feest moet maar eens een hervorming 
ondergaan. Jarenlang lopen we achter dat zooitje 
aan als makke schapen en er is nu zelfs ruimte voor 
de Kerstman. Al jaren zijn we 
beïnvloed door die jokers en nu 
pas gaan we het licht zien? Nee, 
Obama heeft voor mij echt af
gedaan met dat afluisteren van 
Merkel en zich continu verschui
len achter het logge bestuurs
apparaat daar in de VS.

Hervorming



Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig tot en met 31-12-2013)

2013

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Relax for You - 06-29621866
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie outdoor waterdichte

jassen en laarzen binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand november voor Pashouders

Malse Ierse runder braadlappen 
kilo € 9,95

FORZA ITALIA
PRACHT ASSORTIMENT PECORINO’S

PARMESAN REGGIANO 36 MAANDEN! 
ExTRA GERIJPT. 100 GRAM € 3,99

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Nu met Zandvoort Pas;
aNti hoofdPijN
MaSSaGE
(kuur bestaat uit 3 behandelingen)

www.PraktijkixchEl.Nl

wEllNESSPraktijk

10%
kortin

g



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2013

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort 

winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.
Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer 
diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van 
winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Magnetiseren voor €15,00...
onrust wegnemen migraine/
hoofdpijn
Tweede behandeling gratis

Massage - lichaamspakking - magnetiseren 
kaartleggen - paraffine behandelingen

Willem-Kloosstraat 8
2041BK Zandvoort
Behandeling op afspraak 
tel. nr.06-29621866Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% KORTING
OP TIJDSCHRIfTEN

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand november

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Naast de menukaart 
serveren wij dagelijks een wildspecialiteit en een vis v/d dag!
Voor Pashouders: een dessert naar keuze voor € 2,50
Let op! 2 en 3 november zijn wij gesloten!
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

  5 26       9 3

 5         8 21\4    

 6     23 12\14        

   24           30 

   13       12\14      

   14     15\20        

   7 10\24           12

 25           16    

 7           7

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  GFKE   HCEE   DDGA 
    -   =    
  -   +   +  
  HCEE   DHHE   GEJD  
    +   =    
             
  DDGA   GEJD   CKHD  
    +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

Oplossing Kakuro

 
 3796 - 1566 = 2230
 -   +   +
         
 1566 + 2116 = 3682
         
 =   =   =
 2230 + 3682 = 5912

Oplossing Breinbreker

Dier van de Week
Florence is	misschien	niet	de	knapste	maar	wel	heel	zeker	de	liefste	van	het	
asiel.	Ze	knuffelt	dat	het	een	lieve	lust	is.	Iedereen	die	bij	haar	gaat	zitten	wordt	aan	
een	knuffelsessie	onderworpen.	Ze	is	ook	heel	speels:	ping-pong	balletjes	zijn	haar	
favoriete	speelgoed.	Florence	is	graag	de	koningin	in	haar	eigen	huis	en	kan	niet	met	
andere	katten	overweg,	een	huis	voor	haar	alleen	is	dan	ook	het	beste;	met	kinderen	
kan	ze	het	uitstekend	vinden.	Florence	heeft	zo'n	plat	gezichtje	dat	het	schoonmaken	
ervan	voor	haar	wat	lastig	is	en	daar	heeft	ze	dus	hulp	bij	nodig.	Ook	moet	er	dagelijks	
een	kammetje	door	haar	prachtige	lokken.	Ze	hoeft	niet	per	se	naar	buiten,	een	balkon-
netje	met	een	zonnetje	en	heel	veel	aandacht,	dat	is	haar	wens.	

Bent	u	al	gevallen	voor	het	aandoenlijke	koppie	van	Florence?	Kom	dan	snel	eens	langs	
om	met	haar	te	knuffelen.	Dierentehuis	Kennemerland,	Keesomstraat	5.	Geopend	van	
maandag	t/m	zaterdag	van	11.00	tot	16.00	uur.	Tel.	5713888,	internet:	www.dierente-
huiskennemerland.nl.

Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 200°C. Pel en snipper de 
ui en knoflook. Verhit 2 eetlepels olijfolie en fruit 
daarin de ui en knoflook. Voeg de tomaatblokjes, 
peper en zout toe. Was de aubergines, halveer 
in de lengte en hol deze uit (met een mesje). 
Vermeng het tomaat-uienmengsel met de blok-
jes feta. Vul de helften met de groentekaasvul-
ling. Leg de auberginehelften in een vuurvaste 
schaal. Giet er de resterende olie over. Vermeng 
1,5 dl water met suiker en citroensap en giet dit 
over de aubergines. Laat de aubergines midden in 
de oven in circa 40 minuten gaar worden.

 Benodigdheden: 
• 3 grote uien,
• 3 teentjes knoflook,
• 7 eetlepels olijfolie,
• 400 g tomaatblokjes  
 (eventueel uit blik),
• peper, zout,
• 4 aubergines,
• 150 g feta in blokjes,
• 2 theelepels suiker,
• 2 eetlepels citroensap.

Gevulde aubergines met tomaat en ui
Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen
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Recept Recept

Kook eens anders

    5 26         9 3

 5 4 1     8 21\4 3 1

 6 1 5 23 12\14 5 1 6 2

   24 8 7 4 3 2 30  

   13 3 2 8 12\14 6 8  

   14 9 5 15\20 8 3 9  

   7 10\24 3 6 4 9 2 12

 25 2 8 6 9   16 7 9

 7 5 2       7 4 3

Laten we deze week maar weer eens 
een vegetarisch recept publiceren.

Folkert Bloeme vertelt over Paal 66

Paal 66 stond centraal bij Museumpodium
Tijdens een gezellige bijeenkomst in het Zandvoorts Mu-
seum stond auteur Folkert Bloeme afgelopen zaterdag 
in het middelpunt. Zijn boek ‘Paal 66’, waarin Zandvoort 
van 1850 tot 1950 wordt beschreven, werd uitgebreid door 
hem toegelicht.

De geschiedenis  van 
Zandvoort vormt een on
uitputtelijke bron voor on

derzoek en publicatie. Mede 
geïnspireerd door de grote 
collectie oude foto’s van het 

Zandvoorts Museum en de 
door Rob Bossink beheerde 
collectie van Anton Bakels, 
heeft Folkert Bloeme zijn 
indrukken van deze periode 
op papier vastgelegd. Zijn 
boek ‘Paal 66’ werd vorig jaar 
gepubliceerd. Speciaal voor 
het maandelijkse museum
podium vertelde Bloeme in 
een boeiende lezing met 
pakkende voorbeelden en 
anekdotes over de totstand
koming en de inhoud van 
het boek. Helaas werd de 
bijeenkomst regelmatig ge
stoord door de harde muziek 
op het Gasthuisplein, omdat 
daar gelijktijdig een jonge
renbijeenkomst was georga
niseerd.



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

werend raster, verzonden 22 oktober 2013, 2013-VV-096.
- Strandafgang Paulus Loot 1B, wijzigen van een strandpavil-
joen, verzonden 22 oktober 2013, 2013-VV-109.
- Zeestraat 34, vervangen kozijnen en aanbrengen gevelisolatie, 
verzonden 22 oktober 2013, 2013-VV-131.
- Brederodestraat 1 en Lijsterstraat 2, snoeien van twee bomen, 
verzonden 22 oktober 2013, 2013-VV-132.
- Van Galenstraat 132-226, vervangen gevelblad Noordwest-
gevel woongebouw, verzonden 24 oktober 2013, 2013-VV-112.

Bentveld:
- Bentveldweg 8, kappen drie bomen achtererf, verzonden 18 
oktober 2013, 2013-VV-108
- Duinrooslaan 9, kappen van 16 bomen rondom de woning, 
verzonden 22 oktober 2013,2013-VV-129.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

- Stedin B.V., Van Lennepweg 4
- Stedin B.V., C. v/d Lindenstraat 2
- Gemeente Zandvoort, Lineausstraat 2 
- Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling Noordwest, 
 Lineausstraat 2
- Remus Zeilmakerij, Max Planckstraat 20 
- Praktijk Schelpenplein, Schelpenplein 19 
- Stedin B.V., Tolweg bij Mussenpad 10 (DSH66)
- Stedin B.V., Tolweg bij Mussenpad 10 (OSH66)
- Stedin B.V., Trompstraat 2
- Stedin B.V., JHR Q. van Uffordlaan 28
- Stedin B.V., Vondellaan 60 (ASH 72)
- Stedin B.V., Vondellaan 60 (ASH 73)
- Stedin B.V., Zandvoortselaan 43 naast
- Stedin B.V., Zandvoortselaan 165 (DSH 98)
- Stedin B.V., Zandvoortselaan 165 (DSH 65)
- Stedin B.V., Zandvoortseweg 361

Zandvoort 2013
- Plazand VOF, Strandafgang De Fauvage 17
- @East, Haltestraat 6 
- Ubunta Beach, Boulevard Paulus Loot 1 
- Tijn Akersloot B.V., Strandafgang Paulus Loot 1B 
- Arie Guijt, Raadhuisplein ong. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Swaluestraat 1, plaatsen kunstwerk, ingekomen 18 oktober 
2013, 2013-VV-139,
- Brederodestraat 170, plaatsen dakkapellen, ingekomen 21 
oktober 2013, 2013-VV-140.
- Lijsterstraat 1, tijdelijk (ca.4-6 mnd) plaatsen twee lokalen, 
ingekomen 23 oktober 2013, 2013-VV-141.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Zandvoortselaan 269-Westerduinweg 13, plaatsen damhert-

Gemeentelijke publicatie week 44 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 43 en 
de verdere in week 43 door het college genomen besluiten 
zijn in week 44 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

 De gemeenteraad vergadert op dinsdag 5 november 2013. 
Zij houdt dan achter elkaar twee vergaderingen, Debat en 
Besluitvorming.

De onderwerpen van beide vergaderingen:  
Programbegroting 2014 inclusief meerjarenraming 2015 – 2017
Belasting- en rechtenverordeningen 2014

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De vergadering Gemeenteraad - Debat begint om 20.00 uur 
en 10 minuten na afloop daarvan begint de vergadering van 
Gemeenteraad – Besluitvorming. 

De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wij-
zigen. U vindt de meest recente agenda’s en alle infor-
matie op de website van de gemeente; klik hiervoor op 
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

Bekendmaking Wet milieubeheer

Meldingen
De directeur van Milieudienst IJmond maakt namens het col-
lege van burgemeester en wethouders van Zandvoort bekend 
dat in 2012 en de eerste vier maanden van 2013 de volgende 
bedrijven een melding van het oprichten of veranderen van de 
inrichting hebben gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, vierde 
lid, van de Wet milieubeheer.

Zandvoort 2012
Bentveld:
- Stedin B.V., Bramenlaan 2
-  Stedin B.V., Zandvoorterweg 361

Zandvoort
- Stedin B.V., Celciusstraat 192
- Vof v/d Mooolen v/d Hoorn, Louis Davidscarre 1
- Today@twelve, Strandafgang De Favauge 12 
- Bruxelles aan Zee BV, Strandafgang De Fauvage 14 
- Mango’s Beachbar, Strandafgang De Fauvage 
- Stedin B.V., Ir. Friedhofplein 10
- Stedin B.V., Van Galenstraat 1
- M.c.’s Haas erg beheer en beleggingen, Haltestraat 6-8 
- Sam-Sam, Haltestraat 18 
- Stedin B.V., J. van Heemskerckstraat 1
- Stedin B.V., Herman Heijermansweg 73
- Stedin B.V., Keesomstraat 24

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donder -
dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

   U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiter-
aard kunt u ook een afspraak maken aan de balie of bij de re-
ceptie of per telefoon.

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 
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Europees Kampioen ZHC nog steeds ongeslagen

Gemis van een
coach laat zich gelden

Zwak SV Zandvoort 
speelt gelijk

Koplopers treffen elkaar 

De 11-jarige Joëlle Oomen is in Lissabon (P) Europees Kam-
pioen Wado Karate geworden in de klasse U12 boven 145 
cm. Zij was de lichtste in haar klasse maar kwam na de 
poulewedstrijden in aanmerking voor de finale. Oomen is 
vijf jaar bezig met haar sport, draagt de blauwe band en is 
al twee keer Nederlands Kampioen geweest.

De Zandvoortse hockeydames hebben opnieuw toegesla-
gen. In de uitwedstrijd tegen Athena in Amsterdam werd 
met ruime cijfers gewonnen: 0-6. Met 18 punten uit 6 wed-
strijden gaat ZHC nog steeds fier aan kop.

Afgelopen zondag is voor de Zandvoortse handbaldames 
de zaalcompetitie van start gegaan. Na het kampioen-
schap van vorig jaar speelt ZSC dit jaar een klasse hoger. 

SV Zandvoort heeft de uitwedstrijd tegen het Edamse EVC 
met moeite gelijk kunnen spelen. Omdat de gastheren 
de vele kansen die ze kregen niet wisten te benutten, en 
Zandvoort slechts zo nu en dan voor de Edamse keeper 
kwam, werd het uiteindelijk een bloedeloos gelijkspel, 1-1. 

Vanavond, donderdag 31 oktober, neemt het driebanden-
team Café Keur 2 het op tegen Spoorloos 2. Een ongetwij-
feld spannende strijd tussen de nummers 2 en 3 van poule 
B. Café Keur 2, met o.a. Louis v.d. Mije, Dick Pronk en Ton 
Ariesen, staat na 10 wedstrijden 4 wedstrijdpunten voor op 
hun tegenstanders. 

In de finale van het door 
Engeland en Portugal geor
ganiseerde toernooi, tegen 
een sterkte Britse opponent, 
moest ze flink aan de bak. 
Ze kwam met 01 achter, 
maar kort daarna was de 
strijd weer in balans. Met 
een perfect geplaatste ma
washi kiri, een schitterende 
traptechniek, scoorde ze nog 
eens drie punten. Door beke
ken te blijven vechten kon ze 
haar tegenstandster van zich 
afhouden en was de hoogste 
plaats op het podium voor 
haar. Joëlle Oomen mag zich 

Zandvoort moest aantreden 
zonder wisselspeelsters en 
dat brak ZHC met name aan 
het einde van beide helften 
behoorlijk op. Toch domi
neerde Zandvoort de hele 
wedstrijd, er werden weinig 
tot geen kansen weggege
ven. De tevreden aanvoerster 
Nathalie Huisman zei na af
loop: “Eerlijkheidshalve moet 
ik zeggen dat we veel meer 
kansen hebben gehad maar 
niet alles konden benutten 
door slordigheidjes. Maar 
zonder wisselspelers heb
ben we absoluut een goede 

De dames waren vooraf ui
termate benieuwd naar het 
niveau in de 2e klasse; ze 
hebben het in ieder geval ge
merkt. Tegenstander Lotus, 
uit Hoofddorp, was in eigen 
hal veel te sterk voor onze 
plaatsgenoten. Uiteindelijk 
kwam de eindstand op 2310 
uit. Woordvoerster Martina 
Balk was duidelijk: “We wil
den weten hoe sterk die 
tweede klasse is en we heb
ben gemerkt dat het verschil 
heel groot is. Hun spel was 
erg snel en de schoten waren 
erg zuiver, zij speelden onze 
verdediging regelmatig vol
ledig uit. Ook aanvallend 
konden wij er weinig tegen
in brengen, al zaten er toch 
een aantal mooie aanvallen 
tussen. Ook werd de verdedi
ging regelmatig opgezocht 

Het begin was voor de 
Edammers. In de 9e minuut 
benutte EVC de toen al derde 
kans en kwam op 10. Direct 
daarna kon de hardwer
kende Patrick van der Oord 
zijn ploeg op gelijke hoogte 
brengen, 11. In de tweede 
helft konden de EVC’ers niet 
tot scoren komen ondanks 
de vele kansen die ze kregen. 
Zandvoort kon zaterdag he
lemaal geen vuist maken, 
tot ongenoegen van de staf. 
Vooral het middenveld van 

In dezelfde poule B is ook 
Café Keur 3 actief, die op 
dit moment een eervolle 
8e plaats (van de 12) met 
42 punten bezet. Dit team 
heeft het een dag eerder, 
woensdag 30 oktober, in een 
thuiswedstrijd opgenomen 
tegen de leider van poule B, 
de spelers van Café Bert 1. 

nu dus Europees Kampioen 
noemen! 

Wado karate is een karate
stijl die letterlijk betekent: 
‘de weg van de vrede en har
monie’. Deze stijl wordt in 
Zandvoort geleerd aan kin
deren bij Kenamju aan de A.J. 
v.d. Moolenstraat. De school 
heeft daar veel succes mee 
want al meerdere leerlingen 
hebben kampioenschappen 
behaald. De meest talent
volle leerlingen gaan ook in 
Haarlem trainen, in de wed
strijdgroep van Kenamju. 

prestatie geleverd.” Rowanne 
Teeuwen werd met 3 doelpun
ten topscoorster, Isa Knotter 
was goed voor twee doelpun
ten en Huisman tekende één 
doelpunt aan.

Komende zondag speelt ZHC 
thuis tegen de nummer twee 
van de ranglijst: Myra. De 
ploeg uit Amstelveen heeft 
slechts één wedstrijd verlo
ren en is dus een geduchte 
tegenstander voor het kam
pioenschap. Deze spannende 
en zeer belangrijke wedstrijd 
begint om 10.00 uur.

waardoor we meerdere 
strafworpen mee kregen.” 
Tevens merkte zij op dat het 
gebrek aan een coach zich 
heel erg laat gelden. 

Door het grote verschil, 
bij rust stond het al 155, is 
het nooit een spannende 
wedstrijd geweest. Wat de 
Zandvoortse dames ook pro
beerden, ze waren gewoon 
niet opgewassen tegen hun 
Hoofddorpse gastvrouwen. 
Misschien een pleister op 
de wonde; Lotus is de degra
dant uit de 1e klasse. Wellicht 
geeft dat toch hoop voor de 
rest van de competitie. De 
eerstvolgende wedstrijd is 
komende zondag om 10.30 
uur tegen Vriendschap/
TOB in de Korver Sporthal in 
Duintjesveld.

onze dorpsgenoten had een 
collectieve baaldag opgeno
men. 

Komende zaterdag speelt SV 
Zandvoort om 14.30 thuis 
tegen DVVA, dat afgelopen 
zaterdag thuis met 31 won 
van Monnickendam. Overige 
uitslagen 2e klasse A: BOL – 
NFC: 50; AMVJ – HBOK: 21; 
ZOB – Castricum: 10; AFC 
– Beursbengels: 61 en de 
wedstrijd Marken – EDO hfc 
eindigde in 31.

Diezelfde avond speelde 
het Zandvoortse topteam 
Café Keur 1 een uitwedstrijd 
tegen Hugo’s Bloemenshop 
uit Heemstede. Van beide 
laatste wedstrijden zijn 
helaas nog geen uitslagen 
bekend op het moment 
van het schrijven van dit 
bericht. 

karatehockey

handbal

voetbal

biljart

Joëlle Oomen Europees Kampioen

Lionsclub horeca bridgedrive

Voor de twaalfde keer werd afgelopen zondag de door Li-
ons Zandvoort georganiseerde horeca bridgedrive gehou-
den. De opbrengst van de dag gaat rechtstreeks naar de 
Stichting Lions Helpen Kinderen, waardoor projecten voor 
kansarme kinderen in binnen- en buitenland kunnen wor-
den ondersteund. 

In totaal traden acht horeca
gelegenheden in Zandvoort 
als gastheer op voor de circa 
150 deelnemers, waaronder 
voor het eerst ‘De Blauwe 
Tram’ in het LDC. Voor veel 
bridgers van buiten lastig te 
vinden en ook bij veel dorps
genoten blijkt deze naam 
nog vrij onbekend te zijn. 

Na zeven ronden van vier 
spellen, die aan de diverse 
tafels tot heel verrassende 
en verschillende scores leid
den, werd de uitslag bekend 
gemaakt in theater ‘De 
Krocht’. De hoofdprijs kwam 
terecht bij Wim Brandse en 
Paul Kortleve met maar 
liefst 73,01%. Brandse wordt 
regelmatig in deze krant als 

winnaar genoemd bij de 
bridgeuitslagen van ZBC. 
De tweede plek was voor 
Kees Blankevoort & Hendrik 
Warmerdam met 69,38% en 
Judy Burggraaf (ook steevast 
bij de Strandbridgedrive tot 
de top behorend) & Irene 
Brulleman bezetten met 
67,13% de derde stek. Als 
beste Zandvoortse paar ein
digden Monique van Zanten 
& Tineke Sikkens met 
58,65% op de 20e plaats. 
Er waren prijzen voor de 
nummers 1 t/m 5, 10, 20, 50 
en 100 en die logen er niet 
om: champagne, golf green
fees, dinerbonnen, horloges 
en wijn, allemaal gratis ter 
beschikking gesteld door 
sponsors.

bridge
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Titelkandidaat te sterk voor Lions Jerrie van de Kop maakt 
meest radicale megaloop

Brandingsurfen opnieuw in opkomst

Een van de eerste gegadigden om dit seizoen kampioen te 
worden in de 2e Rayonklasse van de NBB, Zeemacht/MSV uit 
Den Helder, was afgelopen zaterdag in de Korver Sporthal 
veel te sterk voor de heren van Lions. Na 4 periodes stond er 
een ontluisterende 60-89 op het scorebord.

De 18-jarige Jerrie van de Kop heeft afgelopen zondag de 
Red Bull Megaloop Challenge gewonnen. Honderden fans 
trotseerden de stormachtige wind, op een gegeven moment 
windkracht 9, om de extreme acties van 16 geselecteerde Ne-
derlandse kiteboarders te zien. Het evenement, dat georga-
niseerd werd bij The Spot, leverde nog eens duizenden toe-
schouwers op die het volgden via een livestream op internet.

Onder spectaculaire omstandigheden met windkracht 7 en 
meer en golven van 3 meter hoog, is zondag het Open Ne-
derlands Kampioenschap Wave Performance Windsurfen 
gevaren. Het evenement werd gehouden bij de Watersport-
vereniging Zandvoort (WVZ).

Coach Matty Prenen had al 
gewaarschuwd dat deze te
genstander, met 3 oudere

Onder de deelnemers ook 
het 16jarige Zandvoortse 
talent Jop Heemskerk, die 
een eervolle uitnodiging 
had gekregen van de orga
nisatie. Voor de klassering 
speelde hij geen rol van be
tekenis, maar voor Jop was 
het een geweldige ervaring 
om tussen de ‘grote man
nen’ te kunnen meedoen 
voor de kust van zijn eigen 
woonplaats.

De deelnemers hebben de 
windvlagen van 30 knopen, 

WVZ was ook de organisa
tor, in samenwerking met 
de Nederlandse Vereniging 
van Wedstrijdsurfers en het 
Watersport Verbond. Het 
wedstrijdveld van ruim veer
tig deelnemers bestond uit 
de top van Nederland en een 

divisiespelers in de gelede
ren, van een andere potentie 
zou zijn dan de rest van de 
ploegen. “Dit is voor mij het 
sterkste team in de competi
tie. Ook de huidige koploper 
Early Bird kan hier niet aan 
tippen”, zei de oefenmeester 
na afloop.

Zandvoort begon nog goed 
aan de wedstrijd getuige de 
1919 stand aan het einde 
van het eerste kwart. Maar 
daarna gaf Zeemacht/MSV 
wat gas en liep weg bij onze 
plaatsgenoten. Lions knokte 
zich tot twee keer toe nog 
knap terug, maar toen de pijp 
leeg was gingen de ‘koppies’ 
hangen. “Dan blijkt dat we 

met uitschieters naar 45, 
benut om op een kiteboard 
door de lucht te vliegen 
en loops te maken. Ruben 
Lenten, organisator en me
dejurylid van de wedstrijd, 
zei na afloop: “Vandaag 
hadden we de beste weers
omstandigheden die je 
maar kunt wensen. Kiten 
vraagt veel van je lichaam, 
geest en je kite. Naast snel
heid gaat het voornamelijk 
ook om de kwaliteit van 
de sprongen. En genieten, 
want het gevoel van vliegen 

aantal internationale wind
surfers. De finales waren 
ontzettend spannend met 
gelijkwaardige tegenstan
ders van Worldcup niveau.
 
Bij de mannen werd Kevin 
Mevissen kampioen, Martin 

basketbal kitesurfen

windsurfen

Niels Crabbendam toornt boven 
iedereen uit | Foto: Richard Vissers

Jerrie van de Kop in actie

Actie op het water

adverteerders

Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor 

K. Willemse

Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beter Mobiel
Bloemsierkunst  

Jef & Henk Bluijs

Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dirck III Slijterijen
Dorsman Assurantiën

Exprom
Geerling banden 

 & accu service

HB Alarmsystemen 
La Bonbonnière 
Lavogue
Manege de Baarshoeve
Monuta Westerveld
Onel Window  

Dressings 

Parfumerie 
Moerenburg

P. van Kleeff

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden 
van alles wat in Zandvoort leeft. 

een heel jong team hebben, 
dat nog heel veel moet leren. 
We moeten onder andere 
leren om een tegenstander 
beter in te schatten”, aldus 
Prenen.

De tweede helft was Lions 
niet meer in staat om aan te 
klampen, laat staan om terug 
te komen. Lengte en ervaring 
wonnen het van de jeugdige 
Lionsspelers. “We zullen kei
hard moeten gaan werken 
om op dit niveau te kunnen 
komen”, volgens de coach, 
die na Ducco Boukes nu ook 
Jaap v.d. Meij voorlopig moet 
missen, met naar het schijnt 
een gescheurd trommelvlies, 
zaterdag tijdens de wedstrijd 
opgelopen na een klap.
Topscores Lions: Dustin 
Driehuizen en Luca Markovic 
beide 10 punten.
Komende zaterdag speelt 
Lions om 20.15 uur in Alkmaar 
tegen Alkmaar Guardians. 

is geweldig!”

Over de winnaar zei Lenten: 
“Ik heb gelet op stijl, hoog
te en snelheid. Maar vooral 
bijzonder waren zijn lan
dingen, ondanks zijn lengte 
en de hoogte die hij haalde, 
landde hij zijn ‘loops’ ex
treem stijlvol.” Van de Kop 
heeft met zijn loops boven 
de woeste Noordzee een 
reis naar Kaapstad en een 
verblijf in The Mystic House, 
een van de beste kitelocaties 
ter wereld, gewonnen.

Van de Kop maakte een 
dusdanig indrukwekkende 
megaloop dat de 4koppige 
jury niet anders kon dan 
hem tot winnaar van de 
dag te kronen. “Vanaf het 
moment dat donderdag 
de aankondiging werd ge
maakt, heb ik in spanning 
naar de weersvoorspel
lingen gekeken. Die waren 
ongelofelijk goed. Wat heb 
ik hier naar uitgekeken. De 
wind ging vreselijk te keer 
en je moest er continue voor 
zorgen dat je de kite onder 
controle had. Het was mooi 
om met zijn allen, met deze 
ultieme omstandigheden, 
op het water te staan. En nu 
op naar ZuidAfrika!”, zei de 
dolblije winnaar na afloop.

ten Hoeve werd eervol twee
de en Mike Bossaert eindig
de als derde. Bij de dames 
wist zesvoudige wereldkam
pioene freestyle Sarah Quita 
Offringa uit Aruba, Eva Oude 
Ophuis af te troeven en werd 
Jolien Berg derde.
 
WVZ voorzitter René Bos: 
“Als Watersportvereniging 
Zandvoort zijn we zeer trots 
dat we dit jaar dit evene
ment langs de Zandvoortse 
kust mochten organiseren. 
We zien dit als een belang
rijke stap om het branding 
windsurfen in Nederland 
een zet in de goede richting 
te geven. En we zijn zeer ver
heugd om de Nederlandse 
top en internationale sur
fers hier bij ons te mogen 
verwelkomen. Dit evene
ment smaakt naar meer en 
we kijken nu al uit naar een 
ONK Wave 2014.”
 

Pluspunt
Sentinel Alarm
Slagerij Marcel Horneman 
Tand Prothese  
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Dames golfen voor KiKa Winst voor The Lions

Winter Endurance Kampioenschap 

5e Fier Open voor Hans Nobel

Inschrijving Circuit Run geopend

Vorige week dinsdag hebben de dames van Golfclub Son-
derland hun Ladiesday gegolft in het teken van de lande-
lijke actie ‘Ik golf voor KiKa’. Deze actie is 30 augustus ge-
start en eindigt op 27 juni 2014 met naar verwachting het 
op twee na grootste golftoernooi ter wereld.

De heren van Lions hebben afgelopen zaterdag een mooie 
winst geboekt in Alkmaar tegen Guardians. Na 40 minu-
ten zuivere speeltijd stond er 61-80 op het scorebord.

Zaterdag 9 november gaat het nieuwe Winter Endurance 
Kampioenschap 2013/2014 van start. De wintercompetitie, 
die de status heeft van een Nederlands Kampioenschap, 
heeft dit jaar een nieuwe hoofdsponsor. 

De finale van het Fier Open, dat traditioneel wordt ge-
speeld op de baan van de Kennemer Golf & Country Club, 
is een prooi geworden voor Hans Nobel. Hoewel de weers-
verwachtingen voor afgelopen maandag niet tot de bes-
ten behoorden, werd het een schitterende golfdag en was 
de baan zeer uitdagend te noemen.

Op zondag 30 maart 2014 organiseert Le Champion de 7e 

Runner’s World Zandvoort Circuit Run. Deelnemers kunnen 
dit jaar geld bijeen brengen voor het Jeugdsportfonds, het 
goede doel dat in samenwerking met Rotaryclub Zand-
voort aan het evenement is verbonden. 

De Zandvoortse ‘Ladies’ be-
taalden voor deze golfwed-

Voor aanvang werd deze 
wedstrijd door coach Matty 
Prenen en zijn team gezien 
als een die per se gewon-
nen moest worden. En dat 
gebeurde ook. Prenen sprak 
na afloop over een dege-
lijke wedstrijd waarin de 
Zandvoorters met name 
goed verdedigden en als 
een echt team speelden. De 
guards van Lions, waarbij 
Jaap v.d. Meij weer aanwezig 
was, hielden het tempo hoog 
en dat was toch problema-
tisch voor de gastheren, die 
in feite constant onder druk 
stonden. “We begonnen niet 
sterk in het eerste kwart en 
scoorden na de 6e minuut 
zelfs helemaal niet meer. De 
achterstand was bij aanvang 

De Zandvoort 500 vindt 
traditiegetrouw plaats op 
de zaterdag, maar het ko-
mend seizoen zullen ook 
de Nieuwjaarsrace (4 janu-
ari) en de Final 4 (8 maart) 
op zaterdag te zien zijn. De 
Nieuwjaarsrace kent net als 
de voorgaande editie een slot 
in de duisternis. Oliespecialist 
Syntix is de officiële partner 
en naamgever voor de drie 
winterraces waar heel wat 
rijders uit de nationale race-
klassen, de Dutch Supercar 

Het Jeugdsportfonds stelt 
zich ten doel om kinderen en 
jongeren (van 4 tot 18 jaar), 
van financieel minder draag-
krachtige ouders, de kans te 

strijd een verhoogde entree 
van minimaal € 5 of konden 

van het tweede kwart 16-12. 
Defensief kon het allemaal 
een stapje sneller maar in 
het tweede gedeelte ging 
het scoren wat gemakkelij-
ker en hadden we ook van de 
driepuntslijn succes”, aldus 
de oefenmeester, die tevre-
den was dat er een 34-33 
ruststand op het scorefor-
mulier stond.

De wedstrijd begon in het 
derde kwart snel te kante-
len voor onze plaatsgenoten. 
Gesteund door een fanatieke 
man-to-man verdediging, 
afgewisseld met een zone, 
kon Zandvoort afstand ne-
men. De schoten vielen en er 
werd door meerdere spelers 
gescoord hetgeen het ver-

Challenge en de DNRT hun 
opwachting maken. 

De rijders kunnen kiezen 
voor vier divisies. De Divisie 
I zijn de grote jongens met 
motoren van boven de 
3200cc, waarin bijvoorbeeld 
auto’s als een V8 Star of een 
Porsche 997 GT3 te zien zul-
len zijn. Ook GT4 wagens en 
Special GT’s zijn in deze divi-
sie te zien evenals de open 
auto’s zoals een Radical of 
een Saker sportscar. 

geven om toch te kunnen 
sporten. In 2013 werd tijdens 
de zesde editie van het evene-
ment in totaal € 23.000 op-
gehaald voor de goede doelen 

golf basketbal

autosport

golf

circuitrun

Aan het eind van de dag werd een cheque van € 900 overhandigd

Vorig jaar won de familie Bleekemolen de Zandvoort 500 
Foto: archief Chris Schotanus

Rob Smits (l.) met alle prijswinnaars

voor € 15 een pakket kopen 
dat bestond uit de kosten van 
deelname en onder andere 10 
golfballen. De opbrengsten 
waren volledig voor KiKa. De 
doelstelling is om op zoveel 
mogelijk golfbanen tegelij-
kertijd te golfen voor Kika. 
Sonderland maakt na deze 
Ladiesday het mooie bedrag 
van € 900 over.

Uitslag: 1. Margriet Versluis 
(28 punten), 2. Annette van 
den Bussche (29), 3. Barbara 
Koopman (30). De ‘neary’ was 
ook voor Koopman, de ‘lon-
gest drive’ was voor Tanja van 
Dooren en de ‘longest putt’ 
voor Gea Westerman. 

schil ging maken. “We liepen 
uit naar een voorsprong van 
10 punten en bouwden dat 
in het laatste kwart nog uit 
naar de winst van 61-80”, 
aldus een meer dan tevre-
den Prenen. Het was een 
degelijke wedstrijd waarin 
te zien was dat er nog meer 
inzit voor deze groep spelers. 
“We hebben goed verdedigd 
en als team gewerkt om dit 
resultaat te bereiken!”, sluit 
hij af.

Een viertal spelers kwam in 
de dubbele cijfers: Kendrick 
Fiekert en Dustin Driehuizen 
ieder 18 punten; Bob 
Winnubst maakte er 15 en 
Luka Markovic was goed voor 
10 punten. Komende zater-
dag speelt Lions om 20.15 uur 
in de Korver Sporthal tegen 
Flashing Heiloo, de nummer 
3 van de ranglijst.

In de Divisie II rijden auto’s 
met een motorvermogen 
van tussen de 2500cc en 
3200cc. Hierin zullen bijvoor-
beeld wagens te zien zijn als 
een BMW M3 uit het Dutch 
Race Driver Organisation en 
een Seat Leon Supercopa. De 
Divisie III is het domein van 
de wagens tot 2500cc, met 
bijvoorbeeld sportieve broer-
tjes van straatmodellen als 
een Renault Clio Sport RS III 
en een Suzuki Swift Sport. De 
laatste klasse is de Divisie IV 
waarin de diesels rijden. In 
deze klasse strijden wagens 
als een BMW 123d of een 
Volkswagen Golf 5. Deze 
zijn vooral te vinden in en-
kele DNRT klassen of in het 
Burando Production Open.

De Zandvoort 500 is komen-
de zaterdag gratis te bezoe-
ken en gaat om 12.00 uur van 
start. Er worden 500 kilome-
ters of maximaal 117 ronden 
afgelegd. Hoe dan ook wordt 
de race uiterlijk om 16.00 uur 
afgevlagd.

die er aan verbonden waren. 

Inschrijven voor de zevende 
editie is sinds deze week mo-
gelijk. Ga naar www.zand-
voortcircuitrun.nl en down-
load het inschrijfformulier. 
Er kan gekozen worden uit 
de hoofdafstand van 12 km, 
de Ladies Circuit Run (5 km), 
Men’s Circuit Run (5 km) en di-
verse afstanden voor de jeugd. 

Organisatoren Rob en Daniëlle 
Smits van café Fier lieten niets 
aan het toeval over, waardoor 
ook deze 5e editie weer klonk 
als een klok. Na de voorronde 
konden de besten zich met el-
kaar meten op een van de be-
roemdste banen van Europa 
en dat is voor de echte golf-
liefhebber een waar feest. Dat 
er na afloop in café Fier altijd 
nog even na gefeest wordt is 
een prettige ‘bijkomstigheid’. 
Hans Nobel was maandag de 
beste, gevolgd door Martin 
Spaans en Chris Steensma. 
De ‘neary’ ging naar Gerard 
Scholten en de longest drive 
was voor Steensma.
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Ongeslagen damesteam ligt op kampioenschapskoers

Strijdend ten onder Hard werken niet beloond

Tegenstander zoek gespeeld
De Zandvoortse hockeydames van ZHC liggen helemaal op 
koers om de najaarscompetitie als kampioen af te sluiten. 
Na de wedstrijd van afgelopen zondag, thuis tegen de num-
mer twee van de ranglijst Myra, stond er een schitterende 
4-1 overwinning op het scoreformulier. 

Net als vorige week, hebben de handbaldames van ZSC 
gemerkt dat spelen in een klasse hoger niet gemakkelijk 
is. Het tempo ligt in de eerste klasse een stuk hoger en 
de speelsters zijn sterker en harder. Het eerste team van 
Vriendschap/TOB bewees dat zondag in de Korver Sporthal.

SV Zandvoort heeft zaterdag opnieuw een nederlaag moe-
ten incasseren. De bezoekers van DVVA gingen met een 
0-2 zege naar huis. Zandvoort heeft er alles aan gedaan om 
een beter resultaat te bereiken maar stond toch met lege 
handen. Een gelijkspel zou verdiend zijn geweest.

 

In de thuiswedstrijd vorige week donderdag scoorde het 2e 
team van Café Keur een zeer verdiende 15-4 eindstand tegen 
Spoorloos 2. Een veelal briljant spelende Louis v.d. Mije scoor-
de terecht twee winstpartijen en demonstreerde met een 
serie van maar liefst acht caramboles zijn fluwelen techniek. 

Opnieuw bleef koploper 
Zandvoort dus ongeslagen, 
sterker nog, ze hebben nog 
geen punt laten liggen! 
De laatste keer dat de con-
frontatie met Myra op de 

De tegenstander had een 
tweetal uitstekende hoek-
speelsters en maakte daar 
veelvuldig gebruik van. ZSC 
reageerde vaak net te laat 
waardoor er gaten op de 
cirkel vielen waar een prima 
cirkelloopster een plaag voor 
Zandvoort was. “Wij maken 
juist te weinig gebruik van 
de hoekspelers, de dreiging 
komt vooral vanaf het mid-
den wat voor de tegenstan-
der makkelijker is om te ver-
dedigen”, legt Martina Balk 
uit. In de rust was de score 
al opgelopen tot 7-14. De 

De allereerste aanval van 
de Amsterdammers leverde 
een corner op waaruit met-
een gescoord werd. Hierna 
ontspon zich een wedstrijd 
die zich meestentijds op 
het middenveld afspeelde, 
zonder echt grote kansen 
aan beide zijden. De tweede 
helft deed Zandvoort er een 
schepje bovenop maar het 
team van Pieter Keur was erg 
ongelukkig in de afronding. 
Als je dan alle druk naar vo-
ren geeft is een goede pass 
over de verdediging heen 
vaak voldoende voor een 

Het waren heerlijke wedstrij-
den om naar te kijken. Dick 
Pronk en Ton Ariesen openden 
met winstpartijen waardoor 
de verdiende tussenstand na 
de pauze al 9-0 was, in het 
voordeel van de Zandvoortse 
driebanders. De beide andere 
teams wisten vorige week 

agenda stond was het een 
pittig potje, dus ZHC had 
zich uitermate geconcen-
treerd voorbereid op deze 
wedstrijd. Tot aan de rust 
ging het gelijk op, met een 

tweede helft begon ZSC erg 
goed, met een aantal snelle 
aanvallen waren ze zelfs in-
gelopen tot 13-16, maar dat 
niveau konden ze niet vast-
houden en uiteindelijk werd 
het toch nog een grote ne-
derlaag: 15-22. 

Komende zondag speelt 
ZSC uit tegen RKDES in 
Kudelstaart. Doelpunten 
ZSC: Manon van Duijn en 
Romena Daniëls ieder 5; 
Lucia van der Drift 2 en 
Maaike Paap, Noëlle Vos en 
Szilvia Jakab ieder 1.

counter van de tegenstander. 
Ook nu. Dik in de extra tijd, 
de 94e minuut liep, scoorde 
DVVA de tweede van de mid-
dag waardoor Zandvoort een 
plaats op de ranglijst zakt.

Komende zaterdag speelt 
SV Zandvoort opnieuw 
thuis, om 14.30 uur is 
Monnickendam de tegen-
stander. Overige uitslagen 
2e klasse A: Monnickendam 
– ZOB: 2-0; HBOK – EVC: 0-3; 
Castricum – BOL: 1-1; EDO hfc 
– AFC: 1-4; NFC – Marken: 3-3 
en Beursbengels – AMVJ: 0-2. 

woensdag niet tot winst te 
komen. Café Keur 1 bereikte 
een 9-9 gelijkspel tegen 
Hugo’s Bloemenshop en Café 
Keur 3 verloor thuis nipt met 
10-11 van koploper Café Bert 
1 uit Heemstede. Vanavond, 7 
november, speelt Café Keur 1 
thuis tegen Flapcan.

hockey

handbal voetbal

biljart

Julia Buchel passeert haar tegenstander

Laura Koning vecht om de bal Scrimmage voor het doel van DVVA
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Venavo
Zeemeermin

0-0 stand als gevolg. In de 
tweede helft was het alleen 
eenrichtingsverkeer rich-
ting het doel van Myra, dat 
uiteindelijk aan het kortste 
eind trok en zonder punten 
uit Zandvoort vertrok.

“We waren 2 keer 35 minu-
ten echt aan elkaar gewaagd, 
we moesten dit keer dan ook 
echt vechten voor de punten. 
Toch hebben we uiteindelijk 
veel meer kansen gehad dan 
we waar hebben kunnen 
maken. Het was nog even 
spannend met een strafbal 
die we tegen kregen, maar 
deze werd goed door onze 
keeper weggeslagen”, al-
dus aanvoerster Nathalie 
Huisman na afloop. De doel-
punten aan Zandvoortse Is op zoek naar nieuwe leden !

Op	uw	eigen	Zandvoort,	heerlijk	sporten,	bewegen	en	
ontspannen.	U	vindt	badminton	een	truttige	sport?	
Badminton	Zandvoort	daagt	u	uit	om	het	tegendeel	te	
ervaren.	Onder	begeleiding	van	ervaren	spelers	en	
speelsters	wordt	u	wegwijs	gemaakt	in	dit	mooie	spel.	In	
uw	eigen	tempo,	op	uw	eigen	niveau,	heerlijk	
ontspannen	inspannen.	Probeer	het	eens!!	

Tegen	inlevering	van	deze	advertentie	kunt	u	3	x	gratis	
meedoen	bij	Badminton	Zandvoort	om	de	sfeer	te	
proeven	en	daarna	pas	beslissen	of	u	lid	wilt	worden!	
De	club	speelt	elke	donderdagavond	van	20.30	tot	22.30	
uur	in	de	Korversporthal.	
Kosten voor de rest van het seizoen zijn slechts € 60. 
We	kijken	uit	naar	uw	komst.

Meer	info	kunt	u	krijgen	door	een	mail	te	sturen	naar	
info@badmintonzandvoort.nl 

U	kunt	ook	contact	opnemen	met	:
bob besselink (0654791816) of djurre boukes: 0625105454

kant werden gemaakt door 
Rowanne Teeuwen (2x), Irma 
Keur en Sharon Kreuger. De 
tweede helft werd nog even 
stilgelegd vanwege een ex-
treme hagelbui maar de 
onderbreking had gelukkig 
geen invloed op het spel van 
Zandvoort. 

ZHC gaat met nog 3 wedstrij-
den te gaan ongeslagen aan 
kop. “Als we volgende week 
winnen hebben we het kam-
pioenschap op zak. Ik ben erg 
blij met de vooruitgang die 
wij als team geboekt heb-
ben”, sluit een blije Nathalie 
Huisman af. Komende zon-
dag speelt ZHC om 10.30 uur 
thuis tegen de Reigers en 
mochten ze die winnen, dan 
zijn ze dus kampioen.
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De verdachte van de 32 inbraken, die twee weken geleden 
was opgepakt, is afgelopen dinsdag weer op vrije voeten 
gekomen. De rechter heeft zijn voorlopige hechtenis ge-
schorst. Dat wil zeggen dat hij onder bepaalde voorwaar-
den zijn berechting in vrijheid kan afwachten. Houdt hij 
zich daar niet aan dan belandt hij weer in de cel.

Verdachte van 32 inbraken gepakt en weer vrij!

Politiechef Michel Groenendaal

De 36-jarige verdachte, 
die tijdelijk in Zandvoort 
verbleef, opereerde steeds 
volgens een vast patroon. 
Hij sloop binnen via open-
staande deuren of ramen 
en nam als buit voornamelijk 
sieraden, laptops, tablets en 
telefoons mee. 

De politie kwam de inbreker 

op het spoor na een goed 
signalement van een bewo-
ner die de dief in zijn woning 
op heterdaad had betrapt, 
maar daarbij wel wist te ont-
komen. Op grond van die be-
schrijving kwam de man via 
de database van de politie 
in beeld. Hij is daarop in een 
woning aangehouden, waar 
overigens geen buit werd 

aangetroffen. De verdachte 
was bij de politie bekend in 
verband met inbraken elders 
in de regio. 

Politiechef Michel Groen en-
daal hoopt dat de inbraak-
golf nu voorbij is. “Wat op-
viel bij de inbraken van de 
afgelopen maand is dat de 
inbreker binnensloop via 
openstaande deuren of ra-
men. Dan maak je het de dief 
wel erg gemakkelijk. Het kan 
niet meer dat je deuren niet 
meer afsluit, wat mensen 
in dorpen eigenlijk heel ge-
woon vinden. Dat is jammer, 
maar die tijd is echt voorbij.” 

Groenendaal roept de inwo-
ners van Zandvoort op goed 
hun ogen en oren te gebrui-
ken. “Als u in uw straat of 
buurt iets ongewoons ziet, 
houdt dat dan in de gaten 
of meld dit aan de politie. 
Vaak zeggen mensen ach-
teraf ‘ik zag iemand in de 

straat rondscharrelen, maar 
ik heb er geen acht op gesla-
gen’. Als dan later blijkt dat 
er in die buurt is ingebroken, 
dan had door een telefoon-
tje naar de politie de inbraak 
mogelijk voorkomen kunnen 
worden. Iemand vertelde me 
laatst dat hij ‘s avonds laat 
bij thuiskomst op een muur-
tje bij zijn huis een boorma-
chine, schroevendraaier en 
andere spullen had gevon-
den. ‘Wel vreemd’ vond de 
man, maar dit voorval mel-
den aan de politie, dat had 
hij niet gedaan. Dat had wel 
beter geweest.” 

Overigens zijn er sinds de 
aanhouding van de ver-
dachte nog drie inbraken in 
Zandvoort geweest, ondanks 
dat de politie extra surveil-
leert, zowel in uniform als in 
burger. Gemiddeld ligt het 
aantal inbraken in deze tijd 
van het jaar op zes tot acht 
per maand. 

Verdachte weer
op vrije voeten

‘Ze hebben hem 
vast verteld dat 

hij het nóóit meer 
mag doen?!’

De Mannetjes

Een parkeervergunning of bezoekerspas betalen 
kan alléén via de website van de gemeente. 

Heeft u geen computer? Maak dan een afspraak 
op het gemeentehuis. Kijk op pagina 20/21

Gemeente ZandvoortHaltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

UITVERKOOP!
Vanaf 18 November 
alle 2013 monturen 

voor 15 Euro per stuk!
(bij gelijktijdige aankoop glazen)

SEA OPTIEK

Zondag 17 november 2013 
Symfonie Orkest Haerlem

onder leiding van Nicholas Devons
met muziek van o.a. Borodin, Rachmaninov en Dvořák

Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 14.30 uur)

Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl

Afgelopen vrijdag zijn Kees van Limbeek en Ben Groot-
huis in het zonnetje gezet door de nieuwe brandweer-
commandant van Zandvoort, Korine Wit. Tijdens een 
gezellige avond werden beide mannen in de kazerne 
gehuldigd vanwege hun jubileum. Groothuis is 12,5 jaar 
aaneengesloten lid van de vrijwillige brandweer en Van 
Limbeek is dat zelfs al 40 (!) jaar.

En vooral dat laatste is bij-
zonder te noemen. Zo lang 
je vrijwillig willen inzetten 
gebeurt niet zomaar. Daar 
moet je brandweerman in 
hart en nieren voor zijn en 
ook van het thuisfront de 
nodige ruimte krijgen. Er gaat 
behoorlijk wat tijd in zitten 
om allerlei zaken rondom de 
brandweer naar behoren uit 
te kunnen voeren. Dat al 40 
jaar doen is exceptioneel, en 
daarom kreeg Van Limbeek 
een hele bijzondere medaille 
opgespeld. Volgens hem zou 
hij zelfs de 45 jaar kunnen ha-

len voordat hij ‘met pensioen’ 
zal moeten. 

Ook Ben Groothuis kreeg een 
medaille opgespeld en de 
beide partners van de spuit-
gasten werden verblijd met 
een prachtige bos bloemen. 
Namens de personeelsver-
eniging kregen de heren een 
‘bon’ en de dames wat lek-
kers overhandigd door voor-
zitter Rocco Termaat. Terecht 
kregen Kees van Limbeek en 
Ben Groothuis daarna een 
daverend applaus van de vele 
aanwezigen.

Twee jubilarissen 
bij de brandweer

De jubilarissen met hun echtgenoten

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735
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MARCEL, DJ LUCHA & ALEX CRUZ 
BEDANKT VOOR EEN SUPER BEACHPARTY!

EN DANK AAN NOP VOOR DE 
GEWELDIGE SPECIAL EFFECTS!

Wil jij ook op de hoogte blijven van de activiteiten 
van Club Nautique kijk dan op onze nieuwe 
facebookpagina: Club Nautique Zandvoort

Hoog Laag Hoog HoogLaag
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waterstanden

Uitvaartcentrum Haarlem, Parklaan 36, 2011 KW Haarlem
T: (023) 5328750          www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met 
de medewerkers van UitvaartZorgcentrum Zandvoort 
en van Uitvaartcentrum Haarlem. 

‘Open dag’  Uitvaartcentrum Haarlem
Zaterdag 23 november 2013

Van 10.00 tot 16.00 uur
Parklaan 36 te Haarlem

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in het 
totaal gerestylde uitvaartcentrum van ‘De Parklaan’.  

Wij geven graag antwoord op al uw vragen. 

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

Onze moorkop van € 1,95 voor € 1,65
Een saucijzen broodje voor € 1,50

Kom kijken naar onze gezellige winkel in sint Nicolaas sfeer
aanbieding loopt van donderdag tot en met woensdag 

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat
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Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

familieberichten

dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de bloemen, de kaarten 

en de bezoeken na het overlijden van 

Maartje Hellingman

Ook gaat onze dank uit naar de artsen en het verplegend 
personeel die Maartje in de laatste fase van haar leven 

hebben verzorgd.

Kinderen en
kleinkinderen

  Zandvoort, november 2013

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

is op zoek naar een

PARTTIME SCHOONMAKER

Voor diverse objecten in Zandvoort/Bentveld/Heemstede
Werktijden: 15 uur per week, salaris in overleg
Rijbewijs en kennis van glasbewassing is een pré

Voor Inlichtingen bel 06-14324444
U kunt uw CV mailen aan: info@koenecleaning.nl

WWW.MAKEAWISHNEDERLAND.ORG
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Ik ben Duchenne-patiënt

®

GEEF KINDEREN MET EEN 
LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE 
DE KRACHT OM KIND TE ZIJN.

SMS* WENS NAAR 4333 EN 
DONEER ÉÉNMALIG 2 EURO
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column

…heb ik vandaag weinig inspi-
ratie. Meestal lukt het na een 
nachtje slapen een thema voor 
m’n column te bedenken. Nu 
even niet. Na flink draaien en 
zuchten komt er niets leuks 
omhoog borrelen. Hans wordt 
er kriegelig van: “Ga slapen, 
morgen is er weer een dag!” 
Ja, hij heeft makkelijk kletsen.
Ik zou het kunnen hebben 
over de miljoenenjacht van 
Zandvoort. Met droge ogen 
werd er verteld dat we in héél 
zwaar weer zitten. Om de 
schuldenlast te verlichten stelt 
men voor om twee gemeen-
telijke gebouwen te verkopen. 
Dat zou schelen in de lasten. 
De politieke partijen zijn het 
er niet mee eens. Tot mijn ver-
bazing wordt de verkoop een 
jaar door geschoven. Waarom 
aarzelen? Zeg ja of nee tegen 
de plannen. Ik zou ook kun-
nen schrijven over de verkie-
zingskoorts die al duidelijk 
aanwezig is. Zo heeft Sociaal 
Zandvoort een nieuwe web-
site, de VVD is bezig met een 
kandidatenlijst vast te stellen 
en D66 stond in het weekend 
met een caravan in het dorp. 
Zij willen van ondernemers en 
burgers weten hoe het verder 
moet in Zandvoort. Juist van 
deze partij had ik meer daad-
kracht verwacht over de toe-
komst van het Zandvoorts mu-
seum. Immers de politici Ruud 
Sandbergen en Carl Simons, 
tevens bestuursleden van 
Genootschap Oud Zandvoort, 
waren de initiatiefnemers voor 
een privatisering met de cultu-
rele verenigingen. Daarvan is 
niets terecht gekomen. Bij deze 
actie zal je toch de mouwen 
moeten opstropen in plaats 
van een afwachtende houding 
aan te nemen. Tja, allemaal 
onderwerpen die zich in het 
Zandvoortse afspelen. Alleen 
zijn het geen leuke items voor 
een column! Ik heb geen idee 
welk onderwerp het uitein-
delijk zal worden en draai me 
nog een keer om in bed. Ik hoor 
manlief slaapdronken 
over ‘draaikonten’ mop-
peren. Laat hem maar 
kletsen, morgen is er 
weer een nieuwe dag! N
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Volgens mij…
14	 Ladies	Night	-	De film Mannenharten. Circus Zandvoort,
  aanvang 19.30 uur

15	 Genootschapsavond	-	‘Het ontstaan van de 
 Zandvoortse duinen’. Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

15	 Tapasweken	-	t/m 8 december dagelijks Spaanse 
 warmte, gezelligheid, vinos en tapas in Café Koper

16	 The	Beach	Pop	Singers	-	Jubileumconcert, theater 
 De Krocht, aanvang 20.00 uur

17	 Intocht	Sinterklaas	-	Aankomst op het strand 
 thv De Rotonde, ca. 12.00 uur

17	 Classic	Concerts	-	Kerkplein Concert met Symfonie 
 Orkest Haerlem. Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

22	 Sinterklaastoneel	-	Theater De Krocht, zaal open 
 om 19.30 uur

23	 Stamppotten	concert	-	Zandvoorts vrouwenkoor en 
 het koor van De Senioren Vereniging Zandvoort 
 Voor Anker'. Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

24	 Feestmarkt	-	Grote jaarmarkt door centrum van 
 Zandvoort, 10.00-18.00 uur

24	 Sinterklaas	en	het	grote	feest	-	Beach Factory 
 Center Parcs, 14.00-16.00 uur

 NovemBer	❧ NovemBer ❦	

evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
14 november t/m 20 november

PLANES (3D/NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur

SINTERKLAAS EN DE PEPERNOTEN CHAOS
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

HOE DUUR WAS DE SUIKER
VRIJ-ZA-ZO-MA-DI om 19.00 uur

RUSH
VRIJ-ZA-ZO-MA-DI om 21.30 uur

MANNENHARTEN -> LADIES NIGHT
DI om 19.30 uur

FILMCLUB:
ALCESTE A BICYCLETTE Met Fabrice Luchini
WO om 19.30 uur

VERWACHT:
GRAVITY 3D -> vanaf 21 november 21.30 uur
DE NIEUWE WILDERNIS -> vanaf 1 december 19.00 uur

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

kom es mee makker

Bezorger Zandvoortse Courant 
van kranten beroofd

Een bezorger van de Zandvoortse Courant is vorige week don-
derdag van al zijn kranten beroofd. De kranten, die buiten 
lagen te wachten op verspreiding, zijn door een onbekende 
persoon weggenomen. De bezorger heeft drie wijken onder 
zijn hoede, waardoor vele huishoudens gedupeerd werden. 

Een zoektocht naar de verdwe-
nen stapels kranten leverde 
niets op. Waar mogelijk heeft 
ZVO Verspreiders alle restan-
ten nog bij elkaar gezocht, 

Sinterklaas heeft er weer veel zin in!
Nog een paar nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas 
weer in Zandvoort aan, om precies te zijn op zondag 17 no-
vember, een dag nadat hij in Groningen het land is binnen-
gekomen. In een exclusief gesprek met de Goedheiligman 
vertelt de Sint er weer buitengewoon veel zin in te hebben 
om Zandvoort te bezoeken. 

“Het is altijd een bijzonder 
moment om met de boot aan 
te komen en op het strand op-
gewacht te worden door al die 
kindertjes met hun ouders en 
de burgemeester. Zo een ont-
vangst op dat brede strand is 
uniek. Ik hoop wel dat het die 
zondag niet zo waait als de 
laatste weken, want dan moet 
de boottocht worden afgebla-
zen. Dat zou jammer zijn, maar 
dan bedenken we wel een an-
dere manier om in Zandvoort 
te komen. Mijn Pieten en ik la-
ten de Zandvoortse kinderen 
niet in de steek!”, zegt hij.

Over Pieten gesproken, 
Sinterklaas, begrijpt u al die 
commotie over uw Zwarte 
Pieten? Sinterklaas geeft het 
enige juiste antwoord: “Een 
traditie moet je niet aan ko-
men. Die moet iedereen res-
pecteren. Jullie Nederlanders 
moeten zich bijvoorbeeld niet 
bemoeien met het stierenren-

nen in Pamplona. Ook traditie! 
Dus, Zandvoort, wees gerust: 
Sint neemt ook dit jaar weer 
50 Zwarte Pieten mee naar 
de intocht. En natuurlijk weer 
op mijn schimmel. Ik geniet 
er van als ik op Amerigo door 
de Kerkstraat rijd en de kinde-
ren mij bijna letterlijk kunnen 
aanraken. Dat is de charme 
van de intocht in Zandvoort.”

Heeft het paard van Sinter-
klaas er wel altijd zin in om 
met u op zijn rug stad en land 
af te rijden? De Sint moet la-
chen. Meestal wel, maar net 
als mensen heeft mijn schim-
mel ook wel eens een slechte 
bui of schrikt hij soms van een 
onverwachte situatie. Ik heb 
het in Zandvoort een keer ge-
had dat hij op hol sloeg. Toen 
ben ik de Haltestraat in ge-
gaan en daar wist ik Amerigo 
weer onder controle te krijgen. 
Vóór alles moet ik voorkomen 
dat er ongelukken gebeuren. 

Sinterklaas heeft er weer zin in

En dat is me tot nu toe gelukt.”

Wat doet Sinterklaas als hij 
even niet officieel in functie 
is? “Dan trek ik andere kle-
ren aan en doe onopvallend 
mijn werk. Ik heb een beetje 
verstand van verzekeren, dat 
moet wel met al die Pieten die 
nog wel eens brokken maken, 
en daar verdien ik mijn geld 
mee waarmee ik dan weer ca-
deautjes voor de kinderen kan 
kopen. Om in conditie te blij-
ven (en dat is heel belangrijk 
voor Sinterklaas) sport ik veel, 
zoals hardlopen, squashen en 
natuurlijk paardrijden.”

De Sint wordt tijdens het ge-
sprek al een beetje ongedu-
rig. “Ik kan niet wachten tot 
ik weer officieel in Zandvoort 
mag zijn. Eerst die aankomst 
op het strand, dan de intocht 
door het dorp, de ontvangst op 
het bordes door burgemees-
ter Meijer en vervolgens ’s 
middags het grote feest in de 
sporthal. Daar verheug ik me 
zo op. Al die kinderen met hun 
zelfgemaakte pietenmutsen 
met hun naam er op, die zich 
helemaal mogen uitleven bij 
de vele spellen die de Pieten 
met ze gaan spelen”, zegt hij 
blij.

Ze zeggen wel dat Sinterklaas 
alles weet. Maar er is één ding 
dat hij niet kan en mag weten. 
En wel dat het ontvangstco-
mité een bijzondere verrassing 
voor hem in petto heeft. Een 
muzikale. Op de trappen van 
het raadhuis. Niet door ver-
tellen, hoor. Dit moet geheim 
blijven!

maar er bleef helaas een te-
kort aan kranten om iedereen 
alsnog van een krant te voor-
zien. “Omdat de wekelijkse 
editie aan een strak aantal 

gebonden is, is het niet moge-
lijk om een nalevering te doen. 
Wij hopen op uw begrip en 
willen u er op attenderen dat 
de krant via internet te down-
loaden is. Onze excuses voor 
het ongemak”, aldus de ver-
spreidorganisatie. Op www.
zandvoortsecourant.nl kunt u 
de volledige editie van week 45 
als PDF-bestand downloaden.
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burgerlijke stand
4 november - 10 november 2013

Geboren:
Nova Juliana, dochter van: Jobst, Mark Martijn en: de Boer, 
Muriel Anouk
Suriya Rani, dochter van: Fatingan, Armand Prekash en: 
Dokter, Signe Annika

Overleden:
van Duijn, Willem, geb. 1921
van der Mije, geb. Tiemeijer, Johanna, geb. 1915

kerkdiensten - a.s. zondag 

Kunstgeschiedenis
De Hollandse Gouden Eeuw in vogelvlucht. Sluit je aan en reis 
mee door de glorie en geheimen van de Gouden Eeuw. De 
cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten. U kunt zich opgeven voor 
de avond of voor de middagcursus.
Donderdag 19:30 – 21:30 uur 21 & 28 november 
of.. Vrijdag 13:00 - 15:00 uur 22 & 29 november

Maak u eigen Kerststuk 
Onder het genot van koffie en lekkers maakt u onder begelei-
ding van Jolanda Meier een prachtig eigen kerststuk. Inclusief 
materiaalkosten. € 25,-
Woensdag 10:30 - 12:30 uur 11 december

Sieraden maken met fietsbanden
Neem fietsband als basismateriaal en leer verschillende 
kniptechnieken. Combineer dit met (glas)kralen en lint en maak 
je eigen exclusieve ketting.
Dinsdag 19:30 - 22:00 uur 19 november t/m 26 november

Nederlands 
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:00 - 12:00 uur 3 oktober t/m 19 december
€ 55,-

Senioren Computercursus
Starters Windows 8, met eigen laptop. Wanneer u wilt beginnen 
met uw laptop en nog geen ervaring heeft met Windows.
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur 14 januari t/m 28 januari 

Windows 8 met eigen laptop
Wanneer u wilt overstappen op Windows 8.
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur 4 februari t/m 25 februari

Hatha Yoga 

Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt ge-
werkt met eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. 
Dit brengt nieuwe energie en innerlijke kracht. 
Woensdag 11:00 – 12:00 uur 15 januari t/m 9 april
Met meditatie: 
vrijdag 11:00 – 12:15 uur 17 januari t/m 11 april

Open Atelier
Onze docente Mona Meier Adegeest laat u uw mogelijkheden 
van tekenen en schilderen zien. 
Dinsdag 9:30 – 12:00 uur 21 januari t/m 15 april

Bridge 
Beginners, een spel voor hoofd en handen wat over de hele 
wereld gespeeld wordt.
Maandag 19:30 – 21:30 uur  20 januari t/m 14 april

Typevaardigheid voor Kinderen
Voor kinderen die toch het beste leren op een cursus waarbij 
ze de rest van de week thuis dienen te oefenen. Goed leren 
typen, daar heb je de rest van je leven baat bij.
Donderdag 15:30 t/m 16:30 uur 23 januari t/m 17 april 

Glas in Lood - Voor beginners en gevorderden

Glas in Lood is een oeroude ambacht die nog steeds prachtige 
resultaten geeft. Met behulp van de docent leert men het glas te 
snijden en in het lood te zetten. 
Woensdag 19:30 – 22:00 uur 29 januari t/m 26 maart

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met Hella Wanders 
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Ds. A. Mak 
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.00 uur Diaken J. Belt
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur Pastoor M. Wagemaker

Evangelische Gemeente
www.gebedzandvoort.nl
Huis van Gebed Zandvoort
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken- Haltestraat 62B

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.400 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Het is nu tijd voor 
Het verwisselen van 

uw zomerbanden 
naar winterbanden!

•	 Alle	merken	banden	nieuw	&	gebruikt
•	 Zomer/winter/all	season	banden
•	 Banden	wisselen	en	balanceren
•	 Banden	opslag
•	 Wintercheck	
•	 Accu’s
•	 Vervanging	van	lampjes	etc.

maak een afspraak of kom gewoon langs
wij staan 7 dagen per week voor u klaar, ook op zondag! 

	 Hogeweg	2	-	Zandvoort
	 Tel.	023-5712240
	 geerlingbandenservice@hotmail.com

BANDEN 	& 	 ACCU 	 S ERV I C E

“De Seniorenvereniging Zandvoort”

“Speel voor Sinterklaas” 
en geef een cadeaubon voor het 

lidmaatschap 2014 ter waarde van € 20,00 
(incl. memobloc en pen)

Bel ledenadministratie: 
5718205 Els Kuijper

PROGRAMMA Het Wapen van Zandvoort

Do	 14	november:	 Bingo	v.a.	20.30	uur
Vr	 15	november:	 Opening	restaurant
Zo	 17	november:	 Live	muziek	v.a.	17.00	uur
Do	 22	november:	 Zadvoort	quiz	v.a.	20.00	uur
Zo	 24	november:	 Adam	Spoor	LIVE	v.a.	16.00	uur

Vrijdag 15 november: heropening keuken
@East

Zondag 17 november: Live muziek met diverse proeverijen

Gasthuisplein	10,	Zandvoort	-	Tel.	023-7431556
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

gestelde spullen. De mede-
werkers van de voedselbank 
waren moe maar voldaan. 
Juist in een tijd waarin ieder-
een stapje terug moet doen 
is de opbrengst ook dit keer 
weer hartverwarmend. Alle 
Zandvoortse gulle gevers 
hartelijk bedankt namens 
de voedselbank.

Sint Maarten

Snackbar Het Plein kondigde 
het vorige week al aan in een 
advertentie: kom 11 novem-
ber met je lampion en zing 
een liedje, dan krijg je een 
gratis patatje met saus. En 
dat bleek veel kinderen niet 
ontgaan te zijn. Honderden 
jeugdigen stonden in de rij 
om over St. Maarten te zin-
gen, in ruil voor een puntzak 
met friet. Leuke actie van de 
‘Ondernemers van het jaar 
2012-2013’.

Autopuzzelrit 
weer geslaagd
Afgelopen zondag is de 
Laurel & Hardy autopuz-
zelrit verreden door de re-
gio. 18 auto’s met daarin 
45 deelnemers zetten 
koers via Vogelenzang naar 
Bennebroek en De Zilk. 
Onderweg moesten zij vaak 
leuke vragen beantwoorden 
over de Haarlemmermeer. 
Het meest leuke is natuur-
lijk het zo goed te doen dat 
je daardoor in de prijzen 
valt. Die werden als volgt 
verdeeld: 1. Rik en Michel 
Janssen, 2. Sabrina Berkhout 
en Jeffry van Duijn, 3. Ramon 
IJgosse, Joost Raps en Tim. 
De poedelprijs ging ver-
diend naar Ricardo v.d. Vegt 
en Henk van Lier. Rond 17.00 
uur was iedereen weer terug 
in café Laurel & Hardy voor 
de prijsuitreiking en een ge-
zellig samenzijn. 

Luchtdoop voor 90-jarige

De 90-jarige ‘ome’ Piet 
Harder heeft afgelopen za-
terdag voor het eerst gevlo-
gen. De krasse hoogbejaarde 
stapte zonder problemen in 
de helikopter die in het ka-
der van Snelle zaterdag een 
rondvlucht maakte boven 
het strand, duinen en het cir-
cuit. Zijn zoon Willem meld-
de de Zandvoortse Courant 
dat het voor het eerst was 
dat zijn vader vloog. Nooit 
te oud dus om iets voor de 
eerste keer te doen!

Klaproosactie 
groot succes 

Twee zaterdagen stonden 
onze plaatsgenoot Ruud 
Janssen en zijn vriend Peter 
Bongers uit Rotterdam in 
Albert Heijn om 11 novem-
ber, 'Remembrance Day' te 
promoten. Nederlanders 
herdenken de doden en 
slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog (1940-1945) al-
tijd op 4 mei. De Engelstalige 
landen, Gemenebest-
landen en België, Frankrijk 
en Marokko herdenken 
hun doden en helden op 11 
november sinds de Eerste 
Wereldoorlog (1914-1918), 
de z.g. ‘Great war’. Daarom 
draagt men rond deze da-
tum een ‘poppy' (klaproos). 
De Royal Canadian Legion 
Branch 005 dankt burge-
meester Niek Meijer en de 
directie van Albert Heijn 
Zandvoort voor hun initi-
atief en medeleven om 11 

november meer bekendheid 
te geven in Zandvoort en om 
in de laatste week van okto-
ber en de eerste week van 
november de kans om een 
‘poppy’ te dragen i.v.m. het 
herdenken van de mensen 
die ons onze vrijheid hebben 
gegeven. 

Duitse fan 
Badgast Helmut Rodde (69) 
uit het Duitse Kattendorf 
reed onlangs met zijn rolstoel 
langs de Boulevard Paulus 
Loot. Wat hij toen zag, om-
schreef hij als volgt: “Ik keek 
naar de zee en zag plotse-
ling een in het duin verzon-
ken donkere staf. Ik voelde 
aanvankelijk wat irritatie. 
Dichterbij gekomen zag ik 
iets dat op een silhouet leek. 
Het was een vrouwenfiguur. 
Ik was gefascineerd, hoe het 
de kunstenaar gelukt was dit 
slanke wezen uit zo weinig 
materiaal te formeren. Het 
lichaam bijna doorzichtig en 
toch van een zo volmaakte 
vorm. Was ze voortgekomen 
uit de zee?’’ Het kunstwerk is 
van onze eigen Zandvoortse 
beeldhouwster en kunstena-
res Marlène Sjerps. Misschien 
is het al de zoveelste maar ze 
heeft er weer een Duitse fan 
bij!

Voedselbank 
bedankt iedereen

Op zaterdag 9 november 
stonden de vrijwilligers van 
de voedselbank paraat bij de 
VOMAR in Zandvoort Noord 
om houdbare levensmiddelen 
in ontvangst te nemen voor 
mensen die het net iets min-
der hebben. De meeste be-
zoekers reageerden positief 
op het verzoek om iets te do-
neren. Tussen 10.00 en 18.00 
uur werden 64 lege kratten 
gevuld met de ter beschikking 

Zandvoort Schoon!? en volle prullenbakken

Gemeente Zandvoort

Op zeer veel plekken in het dorp staan of hangen openbare 
prullenbakken. Bedoeld voor passanten die op dat moment een 
beetje afval hebben zoals snoepverpakking, een klokhuis, leeg 
blikje of een zakdoekje. De bakken worden langzamerhand ge-
vuld en vervolgens periodiek geleegd door de gemeente. Tot 
zover werkt het prima. Het gaat echter fout als buurtbewoners 
de bakken gaan gebruiken om ze vol te proppen met huishou-
delijk afval, reclamefolders en dergelijke, en vervolgens naar de 
gemeente bellen om te melden dat de bak vol is. Daar is helaas 
geen kruid tegen gewassen!

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

‘Mystery shoppers’ gaan klantvriendelijkheid 
Zandvoortse winkels toetsen

Net als 3 jaar geleden zullen de komende maanden weer een aantal zogeheten ‘Mystery 
shoppers’ de winkels in Zandvoort bezoeken. Het wordt dit keer wel wat anders aange-
pakt. Er komen circa 10 shoppers (ook van buiten Zandvoort) die een aantal vooraf gese-
lecteerde winkels en cafés gaan bezoeken. 

De shoppers gaan op een 
tiental punten extra goed 
letten. Natuurlijk is de klant-
vriendelijkheid een van de 
belangrijkste zaken. Hoe 
word je als klant benaderd, 
word je herkend en erkend 
als potentiële consument? 
Verder wordt gekeken naar 
onder andere de presentatie 
van de artikelen in de eta-
lage, de buitenkant en de 
netheid in de winkel. Deze 
zaken worden allemaal om-
schreven en van een cijfer 
voorzien. 

Helaas laat het budget (nog) 
niet toe om ook restaurants 
te gaan bezoeken, maar dat 
is wel iets waar aan gewerkt 
wordt. Het plan is om in to-
taal 100 winkels 3x te laten 
bezoeken door verschillen-
de shoppers. Zo kan er een 
goed en objectief beeld wor-
den geschetst. Ook zullen er 
straatinterviews worden ge-
houden onder toeristen en 

bewoners van Zandvoort. 
Dit geeft ook een beeld van 
de mate waarin men onder-
nemend Zandvoort klant-
vriendelijk vindt en wie daar 
dan het best in presteert. 
Bij de vorige editie werd de 
Apotheek Mulder als win-
naar verkozen!

Aan de hand van de cijfers 
komen uiteindelijk de drie 
besten uit de bus en natuur-
lijk een winnaar. Deze zal op 
een door de VVV te organi-
seren avond worden gepre-
senteerd. Het programma 
hiervan staat nog niet vast, 
maar noteer al wel vast 3 
maart 2014 in uw agenda.

Iedere ondernemer die is be-
zocht krijgt een individueel 
(en vertrouwelijk) rapport 
waarin alle opmerkingen 
en cijfers worden weerge-
geven en waar mogelijk 
ook verbeterpunten worden 
aangegeven. Dat kan voor 

de ondernemer welkome 
informatie zijn om zaken 
te verbeteren of juist te 
handhaven. Ondernemers 
die niets in dit plan zien en 
niet bezocht willen worden, 
kunnen dat laten weten aan 
het Centrummanagement, 
dan wordt daar uiteraard 
rekening mee gehouden. 
Indien u juist wel bezocht 
wilt worden laat het ons 
dan ook weten.

Dit project wordt mo-
gelijk gemaakt door de 
Kamer van Koophandel, 
VVV Zandvoort en het Cen-
trummanagement Zand-
voort. Ook zullen studen-
ten van de Small Business 
School in Haarlem mee-
werken. Heeft u vragen? 
Wilt u niet of juist wel mee 
doen? Neem dan contact op 
met het centrummanage-
ment: Gert van kuijk, 06-
572097290 of Ingrid Muller 
06-24530167.

Volg ons nu ook op facebook! http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DORSMAN.NL OF 023-5714534



6

U benT vAn HArTe WeLKom TIJDenS HeT KIJKmomenT!

nvm HUIZenDeALS onDerSTAAnDe WonIngen nU 15% KorTIng ToT en meT ZonDAg 17 november A.S.  ZIe ooK WWW.nvmHUIZenDeALS.nL

Linnaeusstraat 1-D Zandvoort

KIJKMOMENT WOENSDAG 20 NOVEMBER A.S. 
OM 10.00 UUR!

• Ruim 6-kamer gezinswoning gelegen op de 1e
  en 2e etage met balkon;
• Ruime woon- en eetkamer, 5 slaapkamers en 
  een ruime badkamer;
• Geheel verkeerd in goede staat en is v.v. dubbel glas;
• Stenen berging op de begane grond; 
• Inkomenseis netto inkomen minstens € 2.625,= netto per maand;
• Servicekosten € 5,92 per maand; Waarborg 1 maand brutohuur;
• Woonoppervlak ca. 110 m2 excl.balkon;

Prinsesseweg 14F Zandvoort

KIJKMOMENT WOENSDAG 20 NOVEMBER A.S. 
OM 11.00 UUR!

• In nieuwstaat verkerend 3-Kamerappartement gelegen in 
  het centrum van Zandvoort;
• Gelegen op de 2e etage met LIFT en BALKON;
• Ruime woon- en eetkamer, open keuken, Uitstekend geïsoleerd; 
  v.v. vloerverwarming;
• Fietsenstalling en een zwerfparkeerplaats in de onderbouw;
• Inkomenseis netto inkomen minimaal € 2.775,= netto per maand;
• Servicekosten € 54,06 p/mnd, waarborg 1 maand brutohuur;
• Woonoppervlak ca. 105 m2 excl. balkon.

  Huidige prijs Korting NU Aktieprijs
Haltestraat 15E € 295.000,= € 44.250,= € 250.750,= v.o.n.
Bilderdrijkstraat 2 € 269.000,=  € 40.350,=  € 228.650,= k.k.
Celsiuisstraat 192F3 € 249.000,= € 37.350,= € 211.650,= k.k.
Cort vd Lindenstraat 2F31 € 219.000,= € 32.850,= € 186.150,= k.k.
De Ruyterstraat 22 € 149.500,=  € 22.350,= € 126.650,= k.k.
Van Ostadestraat 21A € 138.500,= € 20.775,= € 117.725,= k.k.

Van Speijkstraat 201 Zandvoort
Vraagprijs: € 499.000,= k.k. (incl. dubbele garage)

KIJKMOMENT ZATERDAG 16 NOVEMBER A.S. 
OM 12.00 UUR!

Nieuw in verkoop!
Luxueus & royaal (130m2) PENTHOUSE, op de bovenste 8e 
verdieping, met een fantastisch uitzicht over het duinenland-
schap en zee!

Het complex telt slechts 1 appartement per etage en is bereik-
baar via een beveiligde lift die direct uitkomt in het apparte-
ment. De dubbele garagebox met elektrische bedienbare deur 
in de afgesloten parkeergarage is bij de prijs inbegrepen.

• Panoramisch uitzicht over land en zee;
• Inpandige afgesloten garagebox voor twee auto’s
• Servicekosten bedragen € 334,= p/mnd 
  (incl. Garage, glazenwasser etc.)
• Woonoppervlak ca. 130 m2 (excl. balkon).

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

KIJKmomenT!

KIJKmomenT!

KIJKmomenT!

Huurprijs: € 875,= p/mnd 
excl. nutsbedrijven/servicekosten

Huurprijs: € 925,=p/mnd 
incl. zwerfparkeerplaats 
excl. nutsbedrijven/servicekosten
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Marjolein Baars speelt solotheatervoorstelling  
‘Zwarte gaten & losse eindjes’

Workshop cupcakes versieren

De ingang van het landgoed waar het kunstwerk geplaatst wordt

Dementie van geliefde is 
zware zorg voor mantelzorger

Showroom vol creativiteit Sluiting KvK kantoren

Intrekken bouwvergunning 
kunstwerk had niet gemogen

Afgelopen zondag was de Dag van de Mantelzorg in Ne-
derland. Welzijnsorganisatie Amie organiseerde voor haar 
vele zorgzame mantelzorgers, vrijwilligers en medewer-
kers een indrukwekkende en inspirerende middag over de-
mentie en mantelzorg. 

De ‘Ontdek-en-doe-dag’ die afgelopen zondag door onderne-
mer en garagehouder Rob Witte in zijn showroom werd geor-
ganiseerd, heeft niets anders dan heel tevreden berichten op-
geleverd. Zowel Witte, als de standhouders en de gasten waren 
heel enthousiast over hetgeen er geboden en getoond werd.

Ondernemers willen snel, eenvoudig en op de momenten 
dat het hun uitkomt zaken regelen. Ze regelen ook vaker 
hun zaken digitaal. Daarom biedt de Kamer van Koophandel 
steeds meer producten en diensten aan via www.kvk.nl. De 
behoefte aan online dienstverlening zal de komende jaren 
alleen maar toenemen. De Kamer van Koophandel past haar 
organisatie daarop aan en sluit daarom een aantal kantoren.

Een eerder gegeven bouwvergunning intrekken op basis 
van nieuwe informatie. Dat deed het college van Zand-
voort met de vergunning die de eigenaar van Landgoed 
Groot Bentveld had gekregen voor het plaatsen van een 
omstreden kunstwerk op zijn landgoed. De rechtbank heeft 
vorige week besloten dat dit niet had gemogen, waardoor 
de landgoedeigenaar het kunstwerk alsnog mag plaatsen.

Ruim dertig belangstellende 
mantelzorgers volgden onder 
andere de indringende, maar 
ook inspirerende solothea-
tervoorstelling van Marjolein 
Baars, ‘Zwarte gaten & losse 
eindjes’, waarmee de middag 
begon. Zij bracht al spelend de 
toeschouwers op zeer herken-
bare wijze naar de belevings-
wereld van afwisselend de de-
menterende, de mantelzorger 
en de verzorgende. Die deden 
er alles aan om uit het zwarte 

Diverse disciplines lieten 
daar kun vakman/vakvrouw-
schap zien. En dat was heel 
verschillend. Het ging van 
glaskunst van kunstenaar 
Marc Valk tot het versieren 
van cupcakes door Diana 
Wanders en van het verko-
pen van zelf gemaakte siera-
den door Anja Witte tot een 
tentoonstelling van scoot-

Door meer producten en 
diensten digitaal aan te 
bieden, kan de Kamer van 
Koophandel slagvaardig 
handelen en ondernemers de 
kwaliteit en dienstverlening 
blijven bieden die wordt ver-
wacht. De bezoeklocaties van 
de Kamer van Koophandel 
in Haarlem, Hoofddorp en 
Purmerend verhuizen daar-
om per 1 december naar 
de kantoren in Alkmaar en 
Amsterdam. Ondernemers 
uit de regio kunnen hier met 
ondernemersvragen terecht. 
Uiteraard zijn ondernemers 
ook welkom op één van de 

Het gaat om het kunstwerk 
in de vermeende vorm van de 
toegangspoort van een nazi-
vernietigingskamp. Na een 
tv-uitzending van De Wereld 
Draait Door waarin een af-
beelding werd getoond van 
het kunstwerk, en een daar-
opvolgende open brief van 
de ontwerper van Studio Job 
waarin uitleg werd gegeven 

gat te blijven en klampten zich 
angstvallig vast aan oude, be-
kende patronen en beelden 
die meestal nieuwe verbin-
dingen in de weg staan. De 
uitgebeelde personages kre-
gen te maken met dezelfde 
verschijnselen. Chaos en het 
uiteenvallen van de dagelijkse 
werkelijkheid. Zeer herkenbare 
situaties die voor veel bezoe-
kers vaak ook confronterend 
waren en door Baars, van ‘De 
Stichting Koffer’, uitmuntend 

mobielen van Ard Keff, en 
alles wat daartussen zit. “Ik 
ben heel tevreden over het-
geen er vandaag gebeurd is. 
We gaan nu evalueren want 
in principe staat er voor be-
gin volgend jaar weer zo een 
middag op de agenda. Deze 
eerste editie was in elk ge-
val goed geslaagd”, aldus een 
goedlachse Witte. 

andere 19 KvK-kantoren in 
Nederland. Een overzicht van 
alle kantoren staat op www.
kvk.nl/kantorennetwerk.

De weg naar het digitaliseren 
van de producten en diensten 
was al in gang gezet, maar 
is versneld door de fusie 
van de 12 regionale Kamers 
van Koophandel, Kamer van 
Koophandel Nederland en 
Syntens. De nieuwe Kamer 
van Koophandel (KvK) gaat 
op 1 januari 2014 van start. 
Vanaf 1 december zijn onder-
nemers welkom in Alkmaar of 
Amsterdam. 

over het kunstwerk, ont-
stond er veel ophef over het 
hekwerk dat in de volksmond 
het ‘Buchenwald-hek’ werd 
genoemd.

Het college stelt dat dit 
kunstwerk aanleiding heeft 
gegeven tot veel maatschap-
pelijke onrust. Als het college 
hiervan had geweten zou zij 

en zeer indringend voor het 
voetlicht werden gebracht.

Na deze bijzondere voorstel-
ling van ongeveer een uur 
werd met elkaar nagepraat en 
sommige bezoekers deelden 
heel open hun verhaal en er-
varingen. Vervolgens konden 
bezoekers, na een kopje thee 
of koffie, deelnemen aan een 
workshop onder leiding van 
onder andere Pauline Gerner. 
Het doel van de workshop was 
om de volgende stap in ‘het 
doen’ te zetten. Door middel 
van verschillende oefeningen 
werden de deelnemers zich er 
van bewust hoe het is om je 
gedesoriënteerd of afhanke-
lijk te voelen, en hoe belangrijk 
intuïtie en vertrouwen zijn in 
het maken van contact. Na de 
workshop was er veel om over 
na te praten en ervaringen uit 
te wisselen en dat deden de 
deelnemers dan ook. Gezellig 
met een hapje en drankje. Veel 
deelnemers gingen met aller-
lei nieuwe inzichten naar huis. 
Het was een zeer inspirerende 
zondagmiddag.

de bouwvergunning niet heb-
ben verleend. Verder rust er 
een erfdienstbaarheid op de 
gronden waarop het kunst-
werk wordt geplaatst. Deze 
erfdienstbaarheid houdt in 
dat de gronden niet zullen 
worden bebouwd. Hierover 
was het college niet geïnfor-
meerd door de eigenaar. 

Het college heeft vervolgens 
de bouwvergunning voor 
het kunstwerk ingetrokken. 
De eigenaar echter gaf aan 
dat aan het kunstwerk een 
betekenis wordt toegedicht 
die het niet heeft en tekende 
beroep aan op het besluit de 
vergunning in te trekken. De 
rechtbank heeft geoordeeld 
dat er geen wettelijke regel 
is die de eigenaar verplicht 
deze gegevens bij een bouw-
aanvraag te verstrekken. Het 
college had de bouwvergun-
ning daarom niet in mogen 
trekken. De eigenaar beschikt 
dus weer over de eerder ver-
strekte bouwvergunning en 
kan het kunstwerk nu alsnog 
laten plaatsen.

Stemformulier verkiezing
Ondernemer van het jaar 2013

Gemeente Zandvoort

Naam van de inzender: ..........................................................................................

Adres:  ...........................................................................................................................................

Postcode:  ....................................Tel.:  ................................................................................ 

E-mail:  .........................................................................................................................................
(Inleveren uiterlijk 17 november bij Bruna Balkenende - Grote Krocht 18)

A:	 Centrum
❏ Ron Brouwer 
 (Laurel & Hardy)

❏ Dennis Moerenburg 
 (Pour Vous)

❏ Nick ten Broeke 
 (Eigenwijs Makelaars)

B:	 Noord
❏ Bert Bouwman 
 (Gezondheidscentrum)

❏ Annette Boogerd 
 (Het Pakhuis)

❏ Marcel van Rhee 
 (Kenamju)

C:		 Strand
❏ Rob Petersen 
 (Far Out)

❏ Robin Molenaar 
 (Beach Club Tien)

❏ Werner Coenraad 
 (Club Nautique)

D:		 Overigen
❏ Jerry Warmerdam 
 (Holland Casino Zandvoort)

❏ Edwin Sibbel 
 (Circuit Park Zandvoort)

❏ Inge Zwaagman 
 (Center Parcs Zandvoort)

LAATSTe WeeK!



De ondernemers van Zandvoort 
heten Sinterklaas van harte welkom

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort 
Tel:023-5735002 

ma 13:00-18:00   di t/m vrij 9:00-18:00   za 9:00-17:00

Sint cadeautip!!!

v.a. € 24,95
Senz stormparaplu Specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Het wordt toch weer gezelliger met
mooie bloemen of planten in huis.

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
023-5719345

zandvoort@dobeywinkel.nl
www.dobey.nl

Alles voor je huisdier!
Bord zandvoort.indd   1 2-9-2011   13:57:16

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
023-5719345

zandvoort@dobeywinkel.nl
www.dobey.nl

Alles voor je huisdier!
Bord zandvoort.indd   1 2-9-2011   13:57:16

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
023-5719345

zandvoort@dobeywinkel.nl
www.dobey.nl

Alles voor je huisdier!
Bord zandvoort.indd   1 2-9-2011   13:57:16

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

2 + 1 GRATIS
Geldig op alle sloggi’s

De goedkoopste is gratis

Boudoir by Sara
Mooie volle en lange wimpers voor 2 maanden, met 
de wimper extensions van Boudoir by Sara. Ze worden 
een voor een op de eigen wimpers gezet, wat zorgt voor 
een heel natuurlijk effect. Maakt mascara overbodig en 
is bestand tegen water, traanvocht en zee. 
Bij inlevering van deze advertentie een nieuwe set 
van 85 euro voor maar 65 euro 

Bel voor een afspraak naar Boudoir by Sara 
Tel. 023 - 57 329 00 Marcel Horneman, 

dé specialist in vlees en maaltijden
Grote Krocht 7 te Zandvoort - www.slagerijhorneman.nl

Aanbiedingen geldig t/m woensdag 20 November

Runder braad 
Truffelrollade 
500 gram 9,95 

Vlees aanbieding

Gegrilde kipfilet 
met bospadden-
stoelen 100 gram 

2,25 + 50 gram 
GRATIS 

Vleeswaren

2 personen 
Boeuf 

Bourguignon 9,95
 GRATIS Bak 

aardappelpuree. 

Maaltijd van de week

Vegetarische 
Gado-Gado 

soep met taugé 
liter 5,00

Soep van de week
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent 
niet dat de redactie het met de inhoud eens 
is. De redactie behoudt zich het recht voor 
om ingezonden brieven in te korten en 
plaatsing van brieven te weigeren.

Nog even en dan is het weer Kerst, de tijd voor gezelligheid, 
sfeer, inkopen, eten enz, enz. Ik vind het dan leuk om onder 
andere een kerstboom, cadeautjes en lekker eten te kopen. 
Een Kerstroos hoorde er ook bij. Maar het probleem van de 
Kerstroos is dat die het maar blijft doen.. In juni staat dat 
plantje er nog, het lijkt inmiddels niet meer op een Kerstroos 
en we gingen ons eraan irriteren. De kroon is allang niet 
meer rood en er zitten overal uitlopers aan, ja er zit leven 
in. In augustus hebben mijn vrouw en ik hem weggegooid 
en besloten om er nooit meer één te kopen. Dat jaar het 
toch nog maar een keertje zo een plantje gekocht, maar 
met Driekoningen met pijn in het hart direct in de groenbak 
gegooid. Achteraf een prima gevoel.

Datzelfde geldt voor die zandsculpturen; die zien er niet 
meer goed uit en passen niet meer bij dit seizoen. Daarom 
gemeente, haal ze weg voordat mensen er een hekel aan 
krijgen.

Marc en Nina Versteege

Stamppottenconcert van 
twee Zandvoortse koren

De Seniorenvereniging Zandvoort organiseert op zater-
dag 23 november een stamppottenconcert in theater De 
Krocht. Na het gezamenlijke concert van het koor ‘Voor 
Anker’ en het Zandvoorts vrouwenkoor, kan er gezellig 
stamppot gegeten worden.

De twee koren zullen zowel 
apart als gezamenlijk op-
treden. Het programma is 
divers en varieert van klas-
siek tot pop en operette 
melodieën. ‘Voor Anker’ 
staat onder leiding van Wim 
de Vries, het Zandvoorts 
Vrouwenkoor staat onder 
leiding van Ed Wertwijn. De 
pianobegeleiding voor beide 
koren zal verzorgd worden 
door Theo Wijnen. Ook so-
liste Antoinette Has zal haar 
medewerking verlenen.

De toegangsprijs inclusief 
stamppot diner bedraagt 

€ 12,50 per persoon. Voor 
het diner is nog beperkt 
plaats, anders komt u op de 
reserverlijst. Kaarten voor 
alleen het concert kosten  
€ 5 per persoon. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij: Inge van 
Driel, tel. 5763843 of Wim 
de Vries, tel. 5713949 (bij 
antwoordapparaat graag 
uw naam en telefoonnum-
mer inspreken). Tevens zijn 
de kaarten tot een half uur 
voor aanvang verkrijgbaar 
bij theater De Krocht. De 
zaal gaat open om 14.00 
uur. Het concert begint om 
14.30 uur. 

Uit de hoek van 
de ondernemers

Het afgelopen jaar heeft 
Zandvoort veel positieve pu-
bliciteit gekregen. Het Zand-
sculpturenfestival, wat is uit-
gegroeid van een Nederlands 
Kampioenschap naar een 
Europees Kampioenschap, 
begint echt een begrip te 
worden. In landelijke kranten 
en zelfs op het NOS journaal 
was de opening van het EK 
Zandsculpturenfestival te 
zien. Ook de andere evene-
menten en festivals zorgen 
voor veel positieve aandacht 
voor Zandvoort.

Dit kan alleen met de vele 
betrokken en actieve inwo-
ners en ondernemers. Samen 
maken zij Zandvoort steeds 
fraaier en toegankelijker. Voor 
mij werkt deze betrokkenheid 
erg inspirerend en vooral heel 
motiverend.

Zandvoort ademt toerisme. 
In heel Nederland is er geen 
gemeente te vinden die zo 
leeft van het toerisme als 
ons dorp. Met het Deltaplan 
Verblijfstoerisme probe-
ren we op veel manieren 
het toerisme te versterken. 
Bijvoorbeeld door samen-
werking in de Metropool 
Regio Amsterdam profiteert 

Zandvoort van de grote popu-
lariteit van Amsterdam onder 
buitenlandse toeristen. Als 
‘Beach of Amsterdam’ verlei-
den we toeristen uit landen 
als Italië, China of de VS om 
met de trein ons dorp en 
strand te bezoeken. Daarbij 
is gastvrijheid een van de be-
langrijkste pijlers om gasten 
terug te laten komen naar 
ons dorp.
 
Ondernemersavond
Op donderdag 28 november 
beleeft de Onder nemers-
avond al haar vijfde editie. 
Het belooft een interessante 
avond te worden onder het 
motto: ‘Zandvoortse onder-
nemers werken samen!’. Aan 
dit thema is ook de verkiezing 
Ondernemer van het Jaar 
2013/2014 gekoppeld. Welke 
ondernemer zal dit jaar de 
trofee overnemen van Het 
Plein? Ik hoop SAMEN met u 
op 28 november het glas te 
mogen heffen op de nieuwe 
Zandvoortse ondernemer van 
het jaar 2013/2014.

Belinda Göransson,
wethouder Toerisme 

en Economie

Op de kop af ben ik nu twee jaar wethouder van onder 
meer Toerisme en Economische zaken. Een superdrukke, 
pittige baan maar ik voel me bevoorrecht om deze te 
mogen vervullen en te werken om Zandvoort aantrek-
kelijker te maken voor bewoners en bezoekers. 

In deze rubriek kunt u regelmatig lezen waar de on-
dernemers mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de 
voorzitters van de diverse ondernemersverenigingen, 
de bedrijfscontactfunctionaris en de centrummana-
ger. Deze week is het woord aan wethouder Belinda 
Göransson, met onder andere Toerisme en Economie in 
haar portefeuille.

Zandvoort aantrekkelijker 
voor bewoners en beZoekers

Theater De Krocht en Zandvoorts Museum 
worden voorlopig nog niet verkocht

Vorige week woensdag discussieerde de raad over de be-
groting van 2014. Daarin kwam overduidelijk naar voren 
dat er geen meerderheid te vinden is voor de voorgestelde 
verkoop van zowel het Zandvoorts Museum als van thea-
ter De Krocht. 

De raadsleden willen dat er 
eerst nog naar alternatie-
ven wordt gezocht om de 
beide gebouwen voor de 
Zandvoortse gemeenschap 
te behouden. Een vergelijk-
bare oproep werd gedaan 
voor de Blauw Tram, maar 
dan met de bedoeling het 
gebruik te verbeteren, zodat 
het meer functie kan krij-

gen. Ook de EHBO-post op 
het strand blijft behouden. 
Uiteindelijk werd de begro-
ting voor 2014, met enkele 
amendementen, vastgesteld 
met alleen de stemmen van 
OPZ, GL en D66 tegen.

De raad had, naar verwach-
ting, twee dagen nodig om 
alles te bespreken en te 

bediscussiëren. Niet alleen 
de agenda was daar debet 
aan maar ook de bij aan-
vang door de fractievoorzit-
ters voorgelezen Algemene 
Beschouwingen, hetgeen 
nogal wat tijd in beslag nam.

Hoewel de financiële po-
sitie zorgelijk blijft, iedere 
partij had het daarover, zijn 
er ook positieve berichten. 
De lastenverzwaring voor 
de burger door middel van 
een hogere onroerend zaak-
belasting, wordt gecompen-
seerd door een lagere riool-
heffing. Vanaf 2015 kan ook 
weer gewerkt worden aan 
terugstorten in de algemene 
reserve, die dit jaar vanwege 
de tekorten van de afgelo-
pen tijd door zijn ondergrens 
is gezakt. Ook wordt in klei-
ne stapjes de schuldenposi-
tie van de gemeente, circa 50 
miljoen euro, teruggebracht, 
maar dat is een kwestie van 

Politiek verslag Raadsvergadering over de Begroting 2014, d.d. 5+6 november

lange adem. Mogelijke toe-
komstige tegenvallers in de 
bijstandsuitkeringen zullen 
niet meteen tot extra bezui-
nigingen hoeven te leiden, 
omdat er gelden apart wor-
den gezet om dit op te van-
gen. En wethouder Belinda 
Göransson kon aan het eind 
van de vergadering zelfs nog 
een kleine meevaller mel-
den. Zij houdt rekening met 
een iets hogere opbrengst 
uit de forensenbelasting.

Een aantal voorstellen van 
het college haalde het niet. 
Zo werd er door een meer-
derheid ‘nee’ gezegd tegen 
een voorstel om de kern-
taken van de gemeente in 
kaart te brengen, was de 
raad tegen het op peil hou-
den van het budget voor 
rekenkameronderzoek en 
tegen een andere systema-
tiek bij het toekennen van 
subsidie aan de VVV.

Het Zandvoorts Museum wordt vooralsnog niet te koop gezet
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Dier van de Week

WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om 

de auto winterklaar te maken. 
Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Winterbanden
• De- en monteren
• Set banden wisselen
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Heeft u al winterbanden? Maak dan nu een  
afspraak om uw banden te wisselen.

 023-5730962

iedere donderdag
DAGHAP € 8,50

Deze Week
vARkenSHAAS cHAMpiOn-ROOMSAuS

veRSe SAlADe en geB. AARDAppelS

LADYCHEF
MAAnDelijkS WiSSelenDe MenukAARt

WekelijkS een viSSpeciAliteit € 18,00

Dit SeizOen tevenS
3 GANGEN WILDMENU € 33,50

zeestraat 38
2042 lc zandvoort
tel 023 5736633

Vaste bezorg(st)er gezocht
Omgeving Tranendal
Ben jij onze bezorger die 1 keer 
per week op donderdag de brievenbus 
van de buren wil laten klepperen? 
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?

Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat door weer 
en wind op pad om de kranten en/of folders te bezorgen. Ook ben je 
flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker op een 
brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?  
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

Leuke verdiensten!
De wijk telt rond de 250 adressen, verdiensten liggen dan gemiddeld 
tussen de € 25 en € 30 per week.

• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen 
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Hendriks
Administratie- en Boekhoudkantoor

023 5737825

De navolgende werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen:
- Boekhouding voor MKB

- Loonadministratie
- Inkomstenbelasting voor particulieren.

Oosterstraat 3, 2042 VE Zandvoort

Parkeerplaats te koop
Parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder 
van kleinschalig appartementencomplex 

in centrum van Zandvoort

€ 19.500 v.o.n.
Tel. 023-5714165

Joy is	niet	alleen	prachtig	maar	ook	nog	eens	ontzettend	lief	en	speels.	Hij	heeft	
een	lange	tijd	buiten	rond	gezworven	en	is	nu	alweer	een	poosje	in	het	asiel.	Hij	is	nu	
dringend	op	zoek	naar	een	lekkere	warme	mand	bij	de	kachel.	Hij	wil	wel	naar	buiten	
maar	alleen	als	het	mooi	weer	is;	een	huis	met	een	(zonnige)	tuin	is	voor	hem	dus	wel	
gewenst.	Joy	is	in	het	asiel	niet	zo	aardig	naar	soortgenootjes	en	dus	zoekt	hij	een	huis	
voor	hem	alleen.	Of	hij	met	honden	overweg	kan	is	helaas	niet	bekend.	Hij	wordt	graag	
aangehaald	en	kan	het	prima	vinden	met	wat	oudere	(rustige)	kinderen.	

Heeft	u	een	fijn	warm	plekje	voor	deze	lieverd?
Kom	dan	snel	eens	langs	om	kennis	met	hem	te	maken.	
Dierentehuis	Kennemerland,	Keesomstraat	5.	
Geopend	van	maandag	t/m	zaterdag	
van	11.00	tot	16.00	uur.	Tel.	5713888,	
internet:	www.dierentehuiskennemerland.nl.
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Kinderkunstlijn in teken van het circuit

Kunstwissel op burgemeesterskamer 

Symfonie Orkest Haerlem 
bij Classic Concerts

Reis mee door de Gouden Eeuw

Onlangs is de Kinderkunstlijn weer van start gegaan. De leerlingen van de groepen 8 van de 
Zandvoortse basisscholen gaan onder leiding van de Zandvoortse kunstenaressen Hilly Jan-
sen en Marianne Rebel, in nauwe samenwerking met enkele vrijwilligers, er weer voor zorgen 
dat Zandvoort vol komt te hangen met kinderkunst. Het thema voor deze editie is: circuit.

Elke vier maanden exposeren kunstenaars van de Beelden-
de Kunstenaars Vereniging Zandvoort (BKZ) hun werk in 
de collegevergaderkamer van burgemeester Niek Meijer. 
Een mooie gelegenheid voor de kunstenaars om hun werk 
te presenteren gezien het vele bezoek dat de burgemees-
ter daar ontvangt.

Komende zondag zal het Symfonie Orkest Haerlem (SOH) 
een concert in de reeks Kerkpleinconcerten van de stichting 
Classic Concerts verzorgen. Onder leiding van dirigent Ni-
colas Devons zullen werken van Aleksander Borodin, Sergej 
Rachmaninov en Antonín Dvo ák gbracht worden. Solist op 
de vleugel is Tobias Borsboom.

Nederland is een klein land en toch zijn er meerdere redenen 
om er trots op te zijn. Kaas, tulpen, DJ’s, voetballers en na-
tuurlijk de Gouden Eeuw zijn bekend over de hele wereld. Uit 
alle hoeken van de wereld komen tegenwoordig mensen om 
Nederland en haar historie en kunst te bewonderen. 

Dat Circuit Park Zandvoort 
in de belangstelling staat, 
is niet zo verwonderlijk. Het 
Zandvoortse duinencircuit 

Engelsman Nicolas Devons 
is sinds 2002 de vaste di-
rigent van het SOH. Hij 
komt uit een muzikale fa-
milie en speelt al vanaf zijn 
achtste jaar viool. Na een 
economiestudie aan de 
universiteit van Cambridge 
besloot hij muziek als vak 

Wist u dat de Nederlandse 
Republiek ooit als centrum 
van de hele wereld werd be-
schouwd? Hoe is het mogelijk 
dat zo een kikkerlandje een 
kiem van cultuur en kunst was 
en grote macht over de wereld 
had? Was alles wel zo roze in 
die tijd of zijn er ook donkere 

bestaat dit jaar alweer 65 jaar 
en dat gegeven is aangegre-
pen om de kinderen creatief 
bezig te laten zijn. Iedereen 

te kiezen. Vanaf 1979 stu-
deerde hij viool aan het 
Sweelinck Conservatorium 
in Amsterdam, waar hij in 
1983 zijn orkestdiploma en 
een jaar later zijn diploma 
Uitvoerend Musicus be-
haalde. Tevens is hij dirigent 
Betuws Symfonie Orkest.

bladzijden in de geschiedenis 
van de Gouden Eeuw? 

Tijdens de cursus ‘De Gouden 
Eeuw in Vogelvlucht’, bestaan-
de uit twee bijeenkomsten, is 
het mogelijk om via de kunst 
in de geschiedenis van de 
Gouden Eeuw te duiken. Op 

De kinderen zijn hard aan het werk

Marieke Adrichem (l.) toont haar kunst aan de burgemeester

mag zijn eigen ding maken, 
als het maar raakvlakken met 
het circuit heeft. “De opening 
wordt ook heel spectaculair. 
Die gaat op het circuit plaats-
vinden waar een aantal zeer 
speciale projecten afgewerkt 
zullen worden. Ook zal de 
route vanaf het station naar 
het circuit vol komen te han-
gen met de werken van de 
kinderen die op plastic zullen 
worden afgedrukt”, vertelt 
Jansen. Het duurt nog even, 
maar op 17 april gaat het al-
lemaal gebeuren!

Dit keer zijn het werken van 
Marieke Adrichem. Haar inspi-
ratiebron is het Nederlandse 
landschap, zowel de natuur 
als de gecultiveerde land-
schappen. “De gelaagdheid in 
het landschap die ontstaan is 
door de tijd en het in gebruik 
nemen ervan door de mens 
bepaalt de structuur van een 
gebied. Ik houd van gebieden 
die een echte identiteit heb-
ben. Waar ga je naar toe als je 
op reis in het buitenland bent? 
Ik wil met mijn werk de ogen 
richten op het landschap en 
zo de bewustwording van een 
leesbaar landschap te vergro-
ten”, aldus Adrichem.

Het concert begint met ‘In de 
steppen van Centraal Azië’ van 
Borodin en wordt voorgezet 
tot de pauze met het Pia no -
con cert nr. 2 in c klein, opus 18 
van Sergej Rach ma ninov. Na 
de pauze krijgt An to nín Dvo  - 
ák de volle aandacht. U kunt 

dan genieten van delen van 
zijn Symfonie nr. 7 in d klein, 
opus 70: Alle gro maestoso, 
Poco adagio, Scher  zo en meer.

Het concert in de Protes tant-
se kerk begint om 15.00 uur, 
deur open 14.30 uur. De entree 
bedraagt € 5.

interessante en afwisselende 
wijze zal worden uitgelegd 
waarom de 17e eeuw de titel 
‘Gouden Eeuw’ heeft verdiend. 
Reis mee door de glorie en ge-
heimen van de Gouden Eeuw. 
Inschrijven kan via: www.plus-
puntzandvoort.nl. De cursus 
kost € 40,- en wordt gegeven 
door Arianna Deligianni. De 
cursus wordt in twee delen 
gegeven: op de donderdagen 
21 en 28 november van 19.30 
tot 21.30 uur of op de vrijda-
gen 22 en 29 november van 
13.00 tot 15.00 uur.

Namaste!
Ik ben nu bijna 2 maanden in Nepal en voel me al aardig in-

geburgerd. Mijn gastgezin leert mij veel over de cultuur en 

het eten zonder bestek is voor mij al normaal. Toch neem 

ik mijn wc-rol nog gewoon mee naar de toilet want de ge-

woonte om je linkerhand te gebruiken gaat me toch te ver. 

De taal krijg ik ook steeds meer onder de knie wat de com-

municatie met mijn gastgezin steeds gemakkelijker maakt.

Kelly (24 jr) doet in 3 delen verslag van haar reis door Nepal. Hierbij deel 2:

Af en toe lijkt het net of ze 
in Nepal alleen maar feest 
vieren. Begin november was 
het op een na belangrijkste 
festival van het Hindoeïsme, 
genaamd Tihar. Dit festival 
staat bekend als het licht-
festival en is bedoeld om de 
godin Laxmi te eren, de godin 
van de welvaart. Tijdens dit 
festival worden verschillende 
dieren geëerd waarbij ze een 
bloemenkrans om hun nek 
en een tika (rode stip) op hun 
voorhoofd krijgen. Op de laat-
ste dag eren de zussen hun 
broers. De broer krijgt een 
tika op zijn hoofd en allerlei 

snoepjes en geld van zijn zus.

Bijna alle huizen waren ver-
sierd met olielampjes en een 
soort kerstverlichting. Met al-
lerlei vrolijke kleuren maak-
ten mensen tekeningen op 
de grond voor hun huis. De 
mensen geloven dat godin 
Laxmi op de laatste dag van 
Tihar naar het mooist versier-
de huis komt en haar zegen 
geeft voor een jaar.

Het centrum van Kathmandu, 
en met name Durbar square, 
zag er heel kleurrijk uit tij-
dens het festival. Op Durbar 

Kelly Geusebroek in Nepal

reisverslag - kelly geusebroek

square waren alle tempels 
versierd met bloemenkran-
sen en er kwamen mensen 
naar de tempel om te bid-
den. Natuurlijk werd er tij-
dens dit festival ook veel ge-
dronken en gegeten. Op de 
eerste dag zat ik al om 11.15 
uur aan de whisky! Normaal 
gesproken houd ik het liever 
bij een lekker wijntje maar 
aangezien weigeren onbe-
leefd is, dronk ik mijn glas 
toch maar leeg. Het tweede 
glas overigens ook. 's Avonds 
gingen de kinderen, net als 
met Sint Maarten, langs de 
deur om te zingen. Alleen 
krijgen ze hier geld in plaats 
van snoepjes.

Op de op een na laatste dag 
kwam de familie van mijn 
Nepalese mama langs om 
te eten. Ik vond het een su-
per leuke ervaring om bij zo 
een familiegelegenheid te 
mogen zijn. Tijdens het eten 
kreeg ik rijstbier te drinken. 
Normaal gesproken lust ik 
totaal geen bier maar dit 
was toch wel erg lekker en 
gelukkig niet te sterk!

In mijn volgende en laatste 
verslag zal ik vertellen over 
mijn trek naar de Mount 
Everest base camp. Tot dan!



Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2014 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2014 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2014 
(geldig tot en met 31-12-2014)

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Relax for You - 06-29621866
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas 

kunt u eenmalig gratis 

een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke 

volgende Zandkorrel maar 

liefst € 2,50 korting! 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat wij de nieuwe 
collectie verlichting

binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand november voor Pashouders

Malse Ierse runder braadlappen 
kilo € 9,95

EXTRA BELEGEN LEIDSE…
PIKANTE KOMIJNE KAAS
* om te snoepen of op de 

bruine boterham
NU 500 gram voor maar € 5,98

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Nu met Zandvoort Pas;
aNti hoofdPijN
MaSSaGE
(kuur bestaat uit 3 behandelingen)

www.PraktijkixchEl.Nl

wEllNESSPraktijk

10%
kortin

g



ZandvoortPas 2014
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort 

winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.
Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer 
diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van  winkelen in uw eigen dorp?

Bestel nu de ZandvoortPas 2014
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZAND
KORREL

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Massage - lichaamspakking - magnetiseren 
kaartleggen - paraffine behandelingen

Magnetiseren voor €15,00... 
onrust wegnemen 
migraine/hoofdpijn
Tweede behandeling 
gratis
Behandeling op afspraak 
tel. nr.06-29621866



Bier en allerleiBier en allerleiBier en allerlei fris en fruitigfris en fruitigfris en fruitig

Sterke drankSterke drankSterke drank wijnenwijnenwijnen

alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken alle dranken goedkoper!!!goedkoper!!!goedkoper!!!

Geniet, maar drink met mate.

zandvoort Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
haarlem Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 18 november 2013, zolang de voorraad strekt. 

WWW.dIrCKIII.nl

* Sterke drankSterke drankSterke drank

korenmout jenever 
liter verGelIJKBare PrIJS 10,29 8.39 

solo mio amaretto 
70 cl elderS 9,79 8.39 

jagdtraum kruidenlikeur 
70 cl elderS 9,99 8.49

quality 10 london dry gin    
70 cl verGelIJKBare PrIJS 10,69 8.95

napoleon brandy 1804 vsop 
70 cl elderS 11,49 8.99

clan 
macgregor 
scotch 
whisky  
70 cl

jouke de 
jonghe 
beerenburg  

gijsbrecht 
van aemstel 
vieux 

eristoff 
vodka 
ook red 
of lime 
70 cl

hele lIter 

9.49 
elderS 12,69

elderS 12,99 

9.99

elderS 14,99 

9.99
hele lIter 

8.99
hele lIter 

9.49

wijnenwijnenwijnen
chardonnay 
captain cook
ook Cabernet 
Sauvignon /  
Shiraz

estola 
reserva
Gegarandeerd 
succes!

santa rita 120 
ook wit 
of rosé 
Wereldberoemd 
om hun kwaliteit!

pampas 
select 
ook wit 
of rosé

haut-médoc 
les hauts de 
la Clede 

Stuntprijs! 
Topwijn uit 
de Bordeaux. 
Nergens 
goedkoper! 

50% 
korting!korting!

normaal 9,98 

4.99 elderS 5,55 

3.99
elderS 8,49 

5.99

elderS 4,79 

2.99
elderS 4,89 

3.49

gulden draak 
speciaalbier 
33 cl

bavaria 
hooghe bock
Blik 50 cl  
Bockbier van 
hoge gisting. 
6,5% alc.!

limonadeglas 
Horecakwaliteit!

wijnglas 
Voor rode of 
witte wijn

luxe kadozak 
Pak uw fles 
feestelijk in!

6,5% alc.!6,5% alc.!

elderS 1,29 

99

elderS 0,99 

79

elderS 0,69 

49

elderS 1,97 

75

elderS 1,69 

99
cola of sinas 
blik 33 cl elderS 0,25 17 
cassis 
1,5 liter elderS 0,71 59
tomatensap    
liter elderS 0,89 69
limonadesiroop 
liter elderS 0,99 72 
appelsap 
1,5 liter elderS 1,29 89

mineraal 
water
ook 
bruisend 
1,5 liter 

karvan cévitam 
siroop 
alle 
smaken 
75 cl

cola 
ook Sinas 
of lemon 
1,5 liter

red bull 
energydrink
Blik 25 cl

sinaasappelsap 
1,5 liter

3 fleSSen 

1.- 
elderS 1,47

elderS 3,19 

1.99
elderS 1,19 

95
elderS 0,49 

37

elderS 1,49 

1.09

waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?
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Weer

Temperatuur

Max 10 9-10 8-9 8-9

Min 6 6 3-4 2-3 

Zon 20% 35% 35% 40%

Neerslag 85% 75% 25% 25%  

Wind wzw. 4-5 nw. 4 var. 3 zw. 3

Vooral in het weekend
veelal droog weer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De woensdag was een 
aardige tussendag met zo 
goed als droog weer in onze 
contreien, wat zon en een 
normale temperatuur voor 
de tijd van het jaar, zo rond 
een graad of 10-11. Zoals zo 
vaak in dit land verblijven 
we de komende pakweg 
tien dagen telkens in het 
delicate gebied van opko-
mende hogedrukgebieden 
vanuit het zuidwesten en 
de flink noordelijker gele-
gen depressietoestanden in 
het zeegebied rond IJsland 
doorlopend naar Schotland 
en Noorwegen.

Door deze typisch Hol land-
se positie blijven wij steeds 
die afwisseling houden 
tussen deels regenachtige 
dagdelen en beduidend 
betere momenten tus-
sendoor. En dat heet nu 
wisselvallig, de bekende 
weerterm die te pas en te 
onpas wordt gebruikt in 
Nederland. Toenemende 
invloed dus van een op-
komend hogedrukgebied 
vooral na donderdag, na 
overigens eerst nog weer 
een regenfase.  

In het weekend zal het zo 
goed als droog zijn met 
wat meer opklaringen. 

Gedurende de heldere mo-
menten in de (na)nacht kan 
het flink afkoelen en mo-
gelijk geraakt het kwik dan 
toch dichtbij het vriespunt in 
de kleine uurtjes. Diegenen 
die hun auto’s met name 
in de buitenzijden van de 
bebouwde gebieden gepar-
keerd hebben staan zouden 
wel weer eens moeten krab-
ben op de voor- en achter-
ruiten. Boven de duinen en 
weilanden kan dan ook lo-
kaal (dichte) mist ontstaan. 

Conform de klimatologie 
trouwens is de tempera-
tuurtrend dalend op de wat 
langere termijn, zonder dat 
het nu echt winters wordt in 
de derde week van deze no-
vembermaand. Twintig jaar 
geleden maakten we ons nu 
zo’n beetje op voor een onge-
kend koude slotfase van no-
vember. Zelfs de schaatsen 
konden al uit het vet destijds 
waarna op 22 november 1993 
al volop kon worden gereden. 
Het was soms ontzettend 
koud in Zandvoort met in de 
middagperiode zelfs nog dik 
-4 graden.  

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto

Voorlopig houdt de lichte wisselvalligheid nog wel aan 
in onze omgeving. Later deze week komt er meer in-
vloed van een hogedrukgebied vanuit het zuidwesten 
en overheersen de droge(re) perioden.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Symphonisch Blaasorkest Heemstede

Sjoerd Dijkhuizen

Veel belangstelling
voor blaasorkest

Jazzconcert op topniveau in theater De Krocht

Win vrijkaarten voor 
Kerstcircus Renz

Slechts een paar plaatsen bleven onbezet afgelopen zon-
dag in de Protestantse kerk. Al die mensen kwamen voor 
het Symfonisch Blaasorkest Heemstede, dat een concert 
gaf dat klonk als de spreekwoordelijke klok.

Het was er echt weer voor om het jazzconcert in theater 
de Krocht te bezoeken. Op de poster stonden klinkende 
namen voor een fantastisch muzikale middag. Van de ‘nor-
male’ bezetting was Erik Kooger op slagwerk aanwezig, de 
drie andere musici waren: Sjoerd Dijkhuizen (saxofoon), 
Rob van Bavel (piano) en Paul Berner (contrabas). 

Doe mee met de kleurplatenwedstrijd van VVV Zandvoort. 
Voor degene die de kleurplaat het mooiste kan inkleuren, 
stelt VVV Zandvoort een viertal vrijkaarten, inclusief con-
sumptiebonnen in de pauze, voor het Kerstcircus Renz in 
Haarlem ter beschikking. 

In feite is het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede een 
heel groot orkest met, op een 
deel van de ritme sectie na, al-
leen maar blazers. Niet alleen 
koper maar terdege waren 
ook de houten blaasinstru-
menten overduidelijk aanwe-
zig. Dirigent Leon Bosch legde 
voor ieder stuk het een en an-
der uit over de componist en 
zijn werk. Helaas deed hij dat 
zonder microfoon, waardoor 
er achterin de kerk weinig 
van te verstaan was. Gelukkig 
daarentegen, was dat met de 
muziek duidelijk anders. Wat 
een magistraal geluid kan een 

door Nel Kerkman

De beloofde zon kwam door 
toen de klanken van deze 

Maar er zijn nog een heleboel 
andere mooie prijzen. Wat 
dacht je van pannenkoeken 
eten bij pannenkoekenrestau-
rant de Lachende Zeerover? De 
kleurplaat is te verkrijgen bij: 
VVV Zandvoort (Bakkerstraat), 
Bruna Balkenende (Grote 
Krocht), Pluspunt (winkel-
centrum Nieuw Noord) en 
Strandpaviljoen Thalassa (18). 
Verder worden er tijdens de 
intocht van Sinterklaas op 17 
november kleurplaten door 
de Zwarte Pieten uitgedeeld 
en misschien worden ze ook 
wel op de scholen verspreid. 
Ook is de kleurplaat 
te downloaden via 
www.zandvoort-
promotie.nl. 

De kleurplaten 
moeten uiterlijk 
donderdag 21 
november zijn 
ingeleverd op 
bovenstaande 

orkest van bijna zestig blazers 
produceren! Soms bombas-
tisch en de andere keer heel 
verfijnd.

De werken die gespeeld wer-
den liepen uiteen van de 
‘Triomfmars’ uit de opera Aïda 
van Guiseppe Verdi tot een 
selectie uit de thema’s van de 
diverse James Bondfilms en 
van ‘Allerseelen’ van Richard 
Strauss tot een bewerking van 
het ‘Onze Vader’ van Johann 
Sebastiaan Bach. Het orkest 
kreeg na afloop terecht een 
staande ovatie. Schitterend 
concert en nog gratis ook!

geweldige bezetting in de 
sfeervolle zaal klonken. Het 
intro begon al lekker vlot en 
menig hoofd of been volg-

adressen. Deelname aan de 
kleurplatenactie is voor kin-
deren tot en met 12 jaar. De 
winnaars worden tijdens de 
Feestmarkt op 24 novem-
ber aanstaande om 14.00 
uur op het podium op het 
Raadhuisplein bekend ge-
maakt. Alle prijzen gaan er 
dan uit maar… is de prijswin-
naar niet aanwezig dan gaat 
de prijs naar een ander! Mocht 
door slecht weer de markt on-
verhoopt niet doorgaan dan 
wordt de prijsuitreiking ge-
houden in theater De Krocht. 
Tevens aanvang 14.00 uur.

de het jazzy ritme. Zonder 
moeite volgden de musici 
elkaar met solo’s op: wat een 
energie en wat een ongelo-
felijke timing. Knap, tevens 
als je je bedenkt dat deze 
heren misschien nog nooit 
met elkaar gespeeld hebben. 
De blues werden afgewis-
seld met ballads en som-
mige nummers swingden 
volledig de pan uit, onder-
steund door knap slagwerk 
van Kooger; tjonge wat heeft 
deze man een techniek die 
hij in alle facetten laat zien. 
De improvisaties van tenor-
saxofonist Sjoerd Dijkhuizen 
zijn zeker niet te versmaden, 
hij liet zijn muzikale kunnen 
ten volle horen. Ook Rob van 
Bavel op piano was een per-
fecte keuze. Wat een wa-
terval aan noten liet hij het 

publiek horen. Samen met 
de fantastische bassist Paul 
Berner kon de middag niet 
meer stuk. 

Met de afsluiter ‘Autumn 
leaves’ raasde de herfstwind 
door theater De Krocht en 
met een terechte staande 
ovatie gaven deze ras musici 
nog een toegift. Een tevre-
den publiek dat genoten had 
van een grandioos concert 
babbelde nog even na onder 
het genot van een drankje 
en heerlijke bitterballen. 

Reikhalzend wordt er uit-
gekeken naar het volgende 
jazzconcert op 22 december 
met Lo van Gorp (zang en 
saxofoon). Voor meer infor-
matie kijk op www.jazzin-
zandvoort.nl.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Voor een pedicure 
behande ling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hot-stone massage 
en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

Denk voor de naderende 
feestdagen eens aan het 

geven van een cadeaubon!
.........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken + 

nagels knippen + 
eelt verwijderen + 

evt. likdoorns weghalen + 
creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info:5734944 of 
06-50203097

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 /

 06-53498304 
www.trade-ard.nl 

.........................................................
Klussen-Renovatie-Bouw 

P.M.K. 
(in Zandvoort)

Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers en 
keukens. Kunststof kozijnen 

VEKA. Poolse kwaliteit! 
Ook voor schoonmaakwerk 

voor bij u thuis.
Tel. 06-44875212 

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort. 
Voor uw APK, alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, 

Zandvoort 
023-5713919 of 0653231754

Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

.........................................................
De Zandvoortsche 

Houtschuur
steigerplank 5 m. v.a. € 15,-
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.
schroten 13x90 mm € 2.60/m
lengtes van 2.10 tot 5.40 m.

gipsplaat v.a. 3.99 / m2
lewisplaat 14.42 / m2

andere artikelen 
op bestelling

ZZP-ers en aannemers 
korting!

geopend ma-za op afspraak 
tot 20.00 uur

adres: Achterom 7, 
Zandvoort

uitsluitend á contant, 
geen pin

J. van Diepen 
tel. 06-29091069

.........................................................
Ars Vivendi Coaching 

en Mediation
Wil je nu wel eens echt 

van je problemen af? 
Ik help je verder! 

www. arsvivendicoaching.nl, 
bel 06-15105877 of 

email: info@arsvivendi.nl 
voor meer 
informatie

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg 
en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 

of 06-22209568
.........................................................

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu veel kerstspullen!

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946

Voor al uw 
binnen en buiten 

schilderwerk. 
www.023schilderwerken.

wordpress.com

Kinderopvang op 
Pippeloentje en Pluk 
betekent ook in de 
herfst naar buiten!

In de grote tuin, 
naar de duinen, of iets 
verder weg met onze 
mooie bolderkarren! 

'Natuurlijk-SKiP' voor 
kinderopvang die biedt wat 

kinderen nodig hebben! 
www.pippeloentje-pluk.nl

.........................................................
Te huur: 

garageboxen
Tjerk Hiddesstraat
€ 105,- excl. BTW

06-54340744
.........................................................

Schilder/stucadoor 
heeft tijd over. € 15 p/u. 

of vanaf € 8 p/m2. 
Tel. 06-33448192

.........................................................
Te huur: garage

Afmeting: 6.00x2.75
Trompstraat Zandvoort
€120,- p/m. incl. BTW

Tel. 5720069 
.........................................................
Wil je goed in je vel zitten?
*Ontspanningsmassage*
*Klachtgerichte massage*

*Deep Tissue massage*
Massage Zandvoort

Kosterstr. 11, 
06-55931928

www.massagezandvoort.nl
.........................................................

Tijdelijk studio/kamers 
te huur, 

met terras. 
Vanaf nu t/m 31 maart 2014. 

Alles incl. 
Info via 023-5719541

.........................................................
Healing Service: 

Maandagmiddag 
18 november

op afspraak tussen 
14.00 en 16.00 uur.

Gebed voor zieken en 
andere problemen.

Haltestraat 62b. 
Tel. 06-22532556

 ........................................................
Te Huur De Schelp

Gemeub. appartement
Heerlijk licht en rustig

Voor langere termijn € 625,-
Tel 023-5719653

.........................................................
Gezocht: 

hulp in de huishouding. 
Iedere dag, tijden in overleg. 

Tel. 5719541

Bijles, huiswerk begeleiding 
en tentamentraining 

in de vakken Economie, 
Wiskunde en M&O.

Ook goede 
resultaten bij dyslectie

jose-kremer@kpnmail.nl 
of 06 13002004

.........................................................
Henk Jansen & Dick Hoezee

The Hedi’s International
in hun nieuwste productie

‘Sailing Home’. 
Afvaart 

25 januari om 20.00 uur
Theater De Krocht, 

06-54677947
Kaarten incl. korting: € 10.
Ook live te koop op straat 

fam. Jansen + fam. Hoezee
.........................................................
Informatieavond De School

Donderdag 14 november 
om 19.30 uur voor 

geïnteresseerde ouders 
die aan leerlingen, 

leerkrachten en ouders 
hun vragen kunnen stellen.
.........................................................

Lieve, energieke en 
jonge oppas gezocht, 

die bijv. naast haar studie 
tijd heeft om af en toe een 

avond/middag op te passen 
op onze zoon van 2,5 jaar. 

Tel. 5735283
.........................................................

Hairstylist Evelyn
Dameskapster 

met 20 jaar ervaring 
komt bij u thuis. 

Knippen/föhnen € 25, 
kleuren vanaf € 20, 

coupe du soleil vanaf € 30, 
permanent vanaf € 50. 

Tel. 06-54937784
.........................................................

Aangeboden: privé bijles
wiskunde/rekenen
De Ruijterstraat 8F2 

in Zandvoort. 
www.wiskundebij-

leszandvoort.nl
H.G. Vrooman-Kips, 

tel. 5714356/06-13194036
.........................................................  

Koene Cleaning Service 
zoekt parttime 

schoonmaker voor diverse 
objecten in Zandvoort 

e.o. 15 uur per week, 
salaris in overleg. 

Rijbewijs en kennis van 
glasbewassing is een pre. 

Inl. 06-14324444, CV mailen 
aan: info@koenecleaning.nl

Z A N D K O R R E L S
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Hoewel muziek 

hem niet erg trok, 

hield hij enorm van 

blouse en rok

do
or

 R
am

on
a 

Jo
n

kh
ou

t

Tegeltje

Uitgesproken!

Van je hobby je beroep maken is leuk. Van jongs af aan 
al weten wat je wilt gaan doen in het leven is het heb-
ben van een gouden ticket. Het ticket bevat namelijk 
een enorme dosis aan doorzettingsvermogen en ambi-
tie. Dat zijn twee belangrijke ingrediënten die het talent 
aan moeten vullen.

door Maxim Roos

Lieneke Laan heeft al op hele jonge leeftijd besloten om 
fotografe te worden. Haar vader zat in dat vak en als hij 
even niet keek dan liep Lieneke met het materiaal van 
papa te spelen. Toen ze achttien was ging ze naar de 
Fotovakschool in Apeldoorn om daar haar HBO Fotografie 
te halen. Dat was zonder doorzettingsvermogen nooit ge-
lukt. We leefden toen nog in het analoge tijdperk dus ken-
nis van Scheikunde en Natuurkunde was echt wel nodig 
en dat was niet Lieneke’s sterkste kant. Haar leraar maakte 
haar wel duidelijk dat ze achterliep in kennis. Dat was dus 
dubbel studeren voor haar. Maar ze heeft het gered. En ze 
heeft het zelfs zo goed gedaan dat die bewuste leraar erg 
onder de indruk was en haar hele loopbaan heeft gevolgd. 
Nog steeds heeft ze contact met haar oude leraar.

Lieneke heeft nu een eigen studio op Landgoed de 
Olmenhorst in Lisserbroek. Ze is gespecialiseerd in pro-
duct- en portretfotografie. Van prachtige trouwfoto’s tot 
foto’s voor op verpakkingen, ze vindt het allemaal prachtig 
om te doen. Wat haar onderscheidt van hobbyisten is niet 
alleen de kennis en de apparatuur maar zeker ook de om-
gang met mensen. Voor goede trouw- en gezinsportretten 

moet je weten hoe je de mensen voor een camera moet 
kunnen praten. Soms hebben directeuren die in een ma-
gazine moeten komen, geen tijd of zin om voor de camera 
te verschijnen. Ze weet met haar vlotte babbel en haar 
goede voorkomen om toch de sessie af te sluiten met een 
goed gevoel. Waar de directeur amper tien minuten tijd 
had stond hij na een half uur met zijn kaplaarzen in de 
modder om op de foto over te komen als iemand die met 
beide benen op de grond stond, op gelijk niveau met zijn 
medewerkers. Zo gaat het ook met gezinsfoto’s. Kleine 
kinderen doen vaak waar ze zelf zin in hebben. Moeders 
weten wel hoe ze hun kroost kunnen kalmeren en daar 
maakt ze dankbaar gebruik van, als niks anders meer 
lukt. Zo hangt er een mooie foto op canvas van een gezin 
waarbij de moeder het jongste kind op zijn kop houdt. 
Prachtige foto met humor en het kind vond het enig. Het 
kind lachte weer en zij had een perfecte foto.

In de toekomst wilt Lieneke ook cursussen gaan geven 
in analoge fotografie en fotografie voor kinderen. En op 
dit landgoed kan dat prima. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.fotokamer.nl.

Portret van een 
fotografe

Kijk nou eens!

Is dit een dag in juli of een dag in november? 
In Zandvoort schijnt altijd de zon!

Interview

Lieneke Laan 

Paul Jacobs

Tyfoon Haiyan heeft een verwoestend spoor achtergelaten 
op de Filipijnen. Ik kijk naar de beelden en denk doelloos. En 
met doelloos bedoel ik niet ‘zonder hoop’. Maar meer op een 
manier dat ik niet besef wat ik zie. “Dode lichamen hingen 
nog her en der aan doodse bomen en lagen als lappenpop-
pen neergekwakt tussen weggevaagde huizen”, schrijft het 
AP. Als verstomd worden deze woorden werkelijkheid in 
mijn hoofd. Vermoed wordt dat meer dan 10.000 mensen 
het leven hebben gelaten. De wind die met orkaankracht 
catastrofale schade heeft aangericht. Door wie of wat 
worden overlevenden geïnspireerd om weer door te gaan? 
Ontsteltenis, verslagenheid, afscheid nemend, alle emoties 
worden in eenzelfde tyfoonsnelheid door hun leven gejaagd. 
Ik kan mij zo bedenken dat mensen geborgenheid zoeken 
en steun, helemaal in situaties als deze. Gelijken zoeken, 
een gevoel van verbondenheid, hoop voor de toekomst en 
samen staan maakt sterk.

Hoewel ik niet gelovig ben… althans wat houdt ‘gelovig zijn’ 
in vroeg een vriend mij laatst?... en moet je wekelijks in een 
kerk vertoeven om gelovig te zijn?… kan ik mij dat gevoel 
van saamhorigheid voorstellen. Zo heb ik onlangs de dienst 
bijgewoond van ‘Allerzielen’ in de Agathakerk. Bij ieder over-
leden persoon werd een moment persoonlijk stilgestaan, 
met mooie woorden in herinnering. En ontroerende over-
wegingen van pastoor Wagemaker over afscheid, oneerlijke 
strijd en vriendschap, die mij raakten, vol in het hart. Maar 
ook over kracht, weten en liefde als vanzelf. Een gevoel van 
herkenning. Als een warmte deken om mij heen. Het kruisje 
later ophalend, dat nu eervol in de kamer hangt.

En dat is wat je hoopt dat deze mensen ooit weer zullen 
gaan ervaren. Een vooruitzicht, een wederopbouw, zowel van 
huis als van innerlijk herstel. Een hoop steun uit alle hoeken 
van de wereld, in welke mate dan ook. 
Een moment van even stilstaan bij, en 
een kaarsje, vanavond branden er twee 
bij mij. Eentje naast mijn moeder, en 
eentje voor de Filipijnen aan haar zij.
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HELPT U HEM TE ONTMASKEREN?

Meld je vandaag nog aan op: mijnburgernet.nl ZONDAG 17 NOVEMBER IS ONZE LAATSTE DAG!
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De gemeente Zandvoort gaf in zijn programbegroting 2014 aan om theater De Krocht 

te verkopen. In deze rubriek tonen we u hoe de eerste Rooms Katholieke kerk in Zand-

voort tot stand is gekomen en wat de gemeente in het verleden allemaal voor plan-

nen heeft gehad met het gebouw. 

De Krocht: van kerk naar theater
&Heden  Verleden

door Nel Kerkman

De Krocht als Rooms Katholieke kerk (Foto GOZ, bld07910)

Het interieur van kerkgebouw De Krocht De Krocht als verenigingsgebouw in de jaren 80

Reeds vóór het jaar 1300 be-
stond er een nederzetting 
met een gering aantal inwo-
ners. In de 11e eeuw was er 
een kapel die waarschijnlijk 
gebouwd is onder het be-
stuur van de Bisschop van 
Utrecht. Een paar eeuwen 
later kwam er een dorps-
kerk op de plek waar nu de 
Protestantse kerk staat. Deze 
kerk is later overgegaan naar 
de aanhangers van de ‘nieu-
we leer’. Uit de tijd voor de 
reformatie is weinig bekend 
over het godsdienstige leven 
van de Zandvoortse inwo-
ners. Omstreeks 1500 is er in 
Zandvoort geen zelfstandige 
parochie meer en hoorde het 
onder de kerk van Haarlem. 

Huiskapel
De trouw gebleven katho-
lieken moesten uitzien naar 
een andere plaats voor hun 
gods dienstoefeningen. 
Vanaf 1566 volgden de ka-
tholieken van Zandvoort 
(tot 1692 ook de omliggende 
buurten) de missen en hun 
samenkomsten in een huis-
kapel gelegen aan de hoek 
Pakveldstraat/Haltestraat. 
Toen in 1798 de bliksem 
insloeg in deze schuilkerk, 
brandde het gebouw volle-
dig af. De schuilkerk werd op 
dezelfde plaats herbouwd 
en deed tot 1854 dienst. Het 
pand bestaat nog steeds, 
tegenwoordig is café Neuf 
er in gevestigd. Aan de zijde 
van de Pakveldstraat is aan 
de dorpel te zien dat vroeger 
daar de ingang voor de gelo-
vigen is geweest. 

De eerste kerk
In 1824 werd het toen nog 

arme vissersdorp Zandvoort 
‘ontdekt’. Het dorp trok vele 
badgasten waaronder ook 
katholieken die hun gods-
dienstplichten wilden kun-
nen waarnemen. De tijd 
van de schuilkerken was 
voorbij, hier en daar verre-
zen nieuwe kerkgebouwen 
met medewerking en gel-
delijke steun van de staat. 
In 1851 werd Zandvoort ver-
heven tot een zelfstandige 
parochie met een eigen 
kerk en arriveerde de eerste 
pastoor L ’Ami. Op 3 maart 
1854 ging de eerste spade 
de grond in en op 18 april 
van hetzelfde jaar werd de 
gedenksteen gelegd, die 
nog steeds aanwezig is aan 
de linkerkant van theater 
De Krocht. Gelijk met de 
kerk bouwde men de pas-
torie. Slechts één onaange-
naam feit deed zich tijdens 
de bouw voor: de aannemer 
ging failliet en de kerk met 
pastorie moest worden af-
gebouwd met de gelden 
van de borgen.
 
‘Hebt eerbied voor 
mijn heiligdom’
Op 28 december 1853 vond 
de aanbesteding plaats 
en op 6 oktober 1854 wer-
den de kerk en de pasto-

rie in gebruik genomen. 
Opvallend waren de twee 
fraaie beelden van Petrus en 
Paulus op de voorgevel, uit 
het atelier van de bekende 
architect P.H. Cuypers. Door 
de steenkapper Toepoel liet 
de pastoor boven de ingang 
van de kerk de woorden in-
kappen: Sanctuarium meum 
metuite, hetgeen vertaald 
betekent ‘Hebt eerbied voor 
mijn heiligdom’. De tekst is 
nog te zien boven de ingang 
van de huidige De Krocht. In 
1906 werd door aannemer A. 
Slegers het gebouw aan de 
westzijde voorzien van een 
uitbouw, wat tegenwoordig 
de ingang naar Theater de 
Krocht is.
 
Van kerk naar theater
De oude kerk werd in 1930 als 
Patronaatsgebouw ingericht. 
De stenen beelden op de ge-
vel en het torentje werden 
verwijderd. Op 23 juli 1941 
liet een zeer laag overvlie-
gend toestel vlakbij de RK-
kerk aan de Grote Krocht een 
viertal bommen vallen. Eén 
ervan was een zogeheten 
‘kettingbom’. Eén bom kwam 
in de Haarlemmerstraat 
neer en een ander op het 
Patronaatsgebouw en richt-
te daar een aanzienlijke 

schade aan. Niet doordat de 
bom ontplofte maar omdat 
hij dwars door het gebouw 
vloog. Na herstel is het ge-
bouw tijdens de bezettings-
jaren in gebruik geweest als 
‘Wehrmachtsheim’.

Op 6 december 1927 werd de 
bouw van een nieuwe, veel 
grotere St. Agatha aanbe-
steed. Op 13 maart 1928 ge-
schiedde de eerste steenleg-
ging en de inzegening van de 
nieuwe kerk was drie maan-
den later. Het doek viel voor 
de eerste kerk van Zandvoort, 
die nadien nog gebruikt 
werd als Patronaatsgebouw. 
In 1980 werd het gebouw 
verkocht aan de gemeen-
te en kreeg het de naam 
‘Verenigingsgebouw De 
Krocht’. De naam werd in 
de volksmond afgekort tot 
‘Gebouw de Krocht’ en de 
laatste jaren wordt de naam 
Theater De Krocht gehan-
teerd. 

Bestemmingsplan 
Zandvoort-Centrum
Vanwege de slechte staat 
van het gebouw werd thea-
ter De Krocht in september 
2009 meegenomen in de 
ontwikkelingen van het LDC. 
Voorgesteld werd om vooral 
de zijde van het gebouw aan 
de Cornelis Slegersstraat een 
beter imago te geven door 
middel van vernieuwing 
van de aanbouw. Het ka-
rakteristieke, monumentale 
hoofdgebouw zou behouden 
worden en wellicht gereno-
veerd. Verder zou de oude 

zaal opgeknapt worden en 
een nieuwe foyer in de aan-
bouw zou een levendige en 
transparante hoek aan de 
Grote Krocht en de Cornelis 
Slegersstraat kunnen ople-
veren. Dit plan, waarvoor ca. 
1,4 miljoen moest worden 
uitgetrokken, is kennelijk in 
de ijskast gezet.

Jaarverslag 2011
In 2011 kwam er een nieuw 
voorstel. Het gebouw van de 
Oranje Nassauschool is tech-
nisch versleten en voldoet 
bovendien niet meer aan de 
huidige onderwijshuisves-
ting te stellen eisen. Er zal 
een keuze gemaakt moeten 
worden tussen renovatie 
van het huidige gebouw of 
vervangende nieuwbouw. Er 
vond een oriëntatie plaats op 
een andere invulling van de 
gebouwen De Krocht en de 
Oranje Nassauschool, waarbij 
de culturele functies van De 
Krocht mogelijk kunnen wor-
den gecombineerd met de 
nieuwe Brede School Oranje 
Nassau. Uit de verkenning 
kwam naar voren dat de po-
litiek het niet wenselijk vond 
om de school en het theater 

samen te voegen.

Toekomst
De mededeling in de pro-
grambegroting 2014, die 
onlangs op de politieke 
agenda werd behandeld, 
om theater De Krocht te 
verkopen valt niet in goede 
aarde. Diverse Zandvoortse 
verenigingen zijn zeer ge-
hecht aan het gebouw, 
dat een gemeentelijk mo-
nument is, vanwege de 
goede akoestiek en het to-
neelpodium. Na de sloop 
van Monopole is theater 
De Krocht de enige plek 
waar Zandvoort nog kan 
genieten van toneel- en 
Wurf voorstellingen, jazz-
concerten, dansavonden 
en nog veel meer cultu-
rele uitingen. Voor veel in-
woners is sluiten van het 
gebouw geen optie. De 
politiek heeft daarom de 
beslissing over De Krocht 
voorlopig uitgesteld tot 
na de verkiezingen van 
volgend jaar maart. 

Bron: 100 jaar bestaan paro-
chie St. Agatha (1852-1952)
Foto’s: Martin Kiefer



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

e.o.’ (2003) en het bestemmingsplan ‘Oud Noord’ (2007) af-
gegeven.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ont-
werpverklaring van geen bedenkingen inclusief de bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van vrijdag 15 november 
2013 voor een periode van zes weken tijdens de openingstijden 
ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de 
Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Op maandag t/m vrijdag 8.30 - 
12.30 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur hoeft hiervoor geen 
afspraak te worden gemaakt. De stukken zijn tevens raad-
pleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website 
van de gemeente. 

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan door een 
ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen over de ont-
werp-omgevingsvergunning en/of over de ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen naar voren worden gebracht. Voor 
zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt dat 
gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen 
de zienswijze betrekking heeft.  Schriftelijk dienen zienswijzen 
naar voren gebracht te worden bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zand-
voort. Voor mondelinge reacties kan een telefonische afspraak 
worden gemaakt met de heer O. Gatersleben of de heer M. de 
Vries van de afdeling Ontwikkeling en Beheer bereikbaar onder 
het algemene nummer: 14023. 

Ontwerp-wegonttrekkingsbesluit Sophiaweg
Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
maakt bekend, dat met ingang van 15 november 2013 ter inzage 
ligt het ontwerpbesluit tot onttrekking aan de openbaarheid 
van de wegen en het parkeerterrein gelegen bij de Sophiaflat 
aan de Sophiaweg ingevolge de Wegenwet.

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende tekening waarop de 
aan de openbaarheid te onttrekken weggedeelte is aangege-
ven, liggen van vrijdag 15 november 2013 gedurende zes weken 
tijdens de openingstijden ter inzage op het gemeentehuis bij 
de centrale balie, Swaluëstraat 2 te Zandvoort. ,Op maandag 
t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur 
hoeft hiervoor geen afspraak te worden gemaakt.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen be-
langhebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over 
het ontwerpbesluit naar voren worden gebracht. Voor zowel 
schriftelijke als mondelinge zienswijzen geldt dat gemotiveerd 
moet worden aangegeven op welke onderdelen de zienswijze 
betrekking heeft. 
Schriftelijk dienen zienswijzen naar voren gebracht te wor-
den bij het college van burgemeester en wethouders van 
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor mondelinge 
zienswijzen kan een telefonische afspraak worden gemaakt 
met de heer G.J. Ankersmit van de afdeling Ontwikkeling en 
Beheer bereikbaar onder het algemene nummer: 14023. 

Bekendmaking Wet geluidhinder
De directeur van Milieudienst IJmond maakt, namens het 
dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond bekend,  dat 
het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor 
de omgevingsvergunning Nieuwbouwproject Sophiaweg te 
Zandvoort is genomen.

uur open. De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant 
nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda’s en alle in-
formatie op de website van de gemeente; klik hiervoor op 
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

Ronde Tafelbijeenkomst 

Op woensdag 20 november is er geen Ronde Tafel bijeenkomst.

Papier inzameldagen huis aan huis
Op 19 november wordt de papiercontainer geleegd in de 
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 21 novem-
ber in de dinsdag huisvuilwijk.

Besluit kosten wegslepen 2013
Op 15 oktober 2013 heeft het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Zandvoort het ‘Besluit kosten 
wegslepen 2013’ vastgesteld. In het voornoemde besluit staan 
de hoogte van de kosten vermeld die voor het wegslepen of 
verplaatsen van een voertuig op de overtreder verhaald kunnen 
worden door de gemeente Zandvoort.
Dit besluit treed in werking op 14 november 2013 en ligt vanaf 
die datum gedurende twee weken ter inzage bij de centrale 
balie in het raadhuis en is raadpleegbaar op de website van 
de gemeente Zandvoort. 

Ontwerp-omgevingsvergunning/ ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen t.b.v. Nieuwbouwproject 
Sophiaweg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort ma-
ken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend, dat zij voornemens zijn met toepassing van 
artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 Wabo, een omgevingsver-
gunning te verlenen voor het onderstaande project.

Het project
De omgevingsvergunning (geregistreerd onder nummer 2013-
VV-100) is op 1 augustus 2013 ingediend door de Woonstichting 
De Key en betreft de volgende activiteiten:
- het bouwen van een appartementengebouw met 28 appar-
tementen, drie blokken met in totaal 20 eengezinswoningen 
en een blok met 2 twee-onder-een-kap-woningen;
- het strijdig gebruik / bouwwerken met het bestemmings-
plan en;
- het kappen van circa 19 bomen.
Het project is gelegen aan de Sophiaweg nummers 1 t/m 75 
oneven en aan Kostverlorenstraat 77 in de gemeente Zandvoort 
e.e.a. conform bij de aanvraag behorende tekeningen en weer-
gegeven in de bijbehorende situatietekening. 

Verklaring van geen bedenkingen
Voor het project is de ontwerpverklaring van geen bedenkin-
gen van de gemeenteraad van Zandvoort d.d. 29-10-2013 voor 
het afwijken van het bestemmingsplan ‘Kostverlorenstraat 

Gemeentelijke publicatie week 46 - 2013

Parkeervergunning betalen alléén via website 
Per 4 november 2013 kunt u uw parkeervergunning(en) alleen 
nog digitaal aanvragen, wijzigen, verlengen en betalen op 
www.zandvoort.nl. Kunt u dit niet, dan kunt u een afspraak 
maken op het gemeentehuis. Bel daarvoor met 14023.

Uit onze gegevens blijkt dat een aantal mensen op eigen 
initiatief geld hebben overgemaakt voor een parkeervergun-
ning of een bezoekerspas op de rekening van de gemeente. 
Helaas is het niet mogelijk om de betalingen te koppelen aan 
de parkeervergunning(en). 
Het geld wordt daarom weer teruggestort met het verzoek 
de aanvraag en/of verlenging en betaling via www.zandvoort.
nl te regelen. Hiervoor heeft u een persoonlijke DigiD nodig. 
Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze alsnog aanvragen via 
http://www.digid.nl/.

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 45 en 
de verdere in week 45 door het college genomen besluiten 
zijn in week 46 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 19 november 2013. Zij 
houdt dan een Informatiebijeenkomst. U kunt inspreken over 
de onderwerpen op de agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Gemeenteraad - Informatie dinsdag 19 november 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

COLLEGEZAKEN 
Vragen aan / mededelingen uit het college
Verzoek CDA: stand van zaken overdracht brandweerkazerne
Verzoek GBZ: enquête parkeren

RAADSZAKEN 
Goedkeuring begrotingswijziging 2013 en begroting 2014 
openbaar basisonderwijs
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten regio West Kennemerland
Najaarsnota 2013
Drank en Horecaverordening

U mag op deze bijeenkomst ook niet-geagendeerde onder-
werpen aan de orde stellen. Hiervoor geldt dat zij minimaal 24 
uur voor aanvang van de Informatiebijeenkomst bij de griffie 
(griffie@zandvoort.nl) moeten worden aangemeld. Er worden 
in principe maximaal drie insprekers met niet-geagendeerde 
onderwerpen in één bijeenkomst toegelaten.

Debat en besluitvorming over de geagendeerde raadsvoorstel-
len vindt plaats op 26 november 2013. 

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De en-
tree is aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 



Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben ten be-
hoeve van de omgevingsvergunning Nieuwbouwproject Sop-
hiaweg te Zandvoort, een verzoek om vaststelling van hogere 
waar¬den voor de geluidsbelasting in het kader van de Wet 
geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere 
waarden besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai en 
railverkeerslawaai.
 
De bevoegdheid van het college van Zandvoort tot vaststelling 
van hogere waarden voor de geluidbelasting is gemandateerd 
aan het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond. De 
directeur van de Milieudienst IJmond is van plan een besluit 
hogere waarden Wet geluidhinder te nemen ten behoeve 
van omgevingsvergunning Nieuwbouwproject Sophiaweg 
te Zandvoort. 

Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, met de 
daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 15 
november 2013 gedurende 6 weken op werkdagen van 9.00 
tot 17.00 ter inzage bij de Milieudienst IJmond, Stationsplein 
48b te Beverwijk en met ingang van 15 november 2013 gedu-
rende 6 weken bij de Centrale Balie van het gemeentehuis van 
Zandvoort, adres Swaluëstraat 2 2042 KB Zandvoort tijdens de 
openingstijden. Op maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur en 
donderdag 17.00 - 20.00 uur hoeft hiervoor geen afspraak te 
worden gemaakt. 

Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden 
schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij 
de directeur van de Milieudienst IJmond. Schriftelijke ziens-
wijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij de Milieudienst 
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding 
van “Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder om-
gevingsvergunning Nieuwbouwproject Sophiaweg te Zand-
voort”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een 
afspraak maken met de Milieudienst IJmond, telefoonnummer 
0251-263863.

Te huur aangeboden: Atelierruimten
Door de gemeente Zandvoort wordt in de “voormalige Maria-
school” aan de Koninginneweg 1 te Zandvoort per 1 januari 2014 
te huur aangeboden drie atelierruimten van circa 45 m2, zijnde 
voormalige klaslokalen. De “voormalige Mariaschool” wordt 
volledig verhuurd aan Zandvoortse beeldend kunstenaars. De 
maandelijkse huur bedraagt voor het jaar 2014 € 343,80 per 
maand incl. gas, water, licht. De huur wordt jaarlijks verhoogd 
met het dan geldende indexeringspercentage.

De selectie zal plaatsvinden aan de hand van de volgende 
criteria:
1. woonachtig in Zandvoort (geregistreerd in GBA)
2. aantoonbare financiële draagkracht om huursom maande-
lijks te voldoen
3. aantoonbare culturele band met Zandvoort
4. aantoonbare vaardigheid in de beeldende kunst
5. datum van aanmelding 

De tekst van de huurovereenkomst is in te zien bij de balie van 
het gemeentehuis.

Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 24 november 2013 
schriftelijk melden bij de Gemeente Zandvoort, College van 
B&W, Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort. 

Vervolg gemeentelijke publicatie week 46

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Zandvoortselaan 43, kappen boom voorerf, ingekomen 04 
november 2013, 2013-VV-144.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunning 
ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw ziens-
wijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt 
maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Strandafgang Barnaart 27, verplaatsen en plaatsen container, 
verzonden 05 november 2013, 2013-VV-084.

Geweigerde omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Poststraat 1, herinrichten zolder Protestantse kerk, verzonden 
07 november 2013, 2013-VV 075.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de 
gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde 
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via 
het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente 
Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Het bezwaar schorst in beginsel 
niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In 
geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. 

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift 
van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek 
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Evenementenvergunningen verleend 
Er is een evenementenvergunning verleend voor restaurant 
EVI, Zeestraat 36, voor het houden van een actie tbh “Serious 
Request” op 22 en 23 december 2013.

Aanvraag vergunning om met boten te varen op zee. 
En ontheffing voor het berijden van het strand.
Er is een vergunning verleend voor het commercieel varen op 
grond van artikel 5:42 van de APV en een ontheffing voor het 
berijden van het strand op grond van artikel 5:44 van de APV 
aan de heer S. van Leeuwen.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag tot en met 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge-
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiter-
aard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak 
maken aan de balie of bij de receptie.
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of 
aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Dames zijn dit seizoen heer en meester

Jeugdige badmintontalenten familie
Van der Aar zijn ware gouddelvers

RKDES te sterk voor gehandicapt ZSC

Slechte eerste helft kost Lions de wedstrijd

Zandvoortse driebandenteams in top vijf 

De Zandvoortse hockeydames hebben afgelopen zondag 
nog even duidelijk gemaakt dat er maar één kampioens-
kandidaat is. Met voor aanvang nog drie wedstrijden te 
gaan, hadden zij een voorsprong van negen punten. In 
principe kan alleen Myra nog roet in het eten gooien.

Afgelopen weekend zijn in Almere de badmintonkampioen-
schappen van Noord-Holland gehouden. In de senioren 1 ca-
tegorie stond Imke van der Aar maar liefst in 3 finales. Zij was 
zondag de runner up in de singel en de dubbel, maar in de 
mix stond ze op de hoogste trede van het podium.

De handbaldames van ZSC traden zwaar gehandicapt aan 
in de uitwedstrijd tegen RKDES. Maar liefst 3 speelsters 
waren niet aanwezig en Romena Daniëls kon, wegens een 
ontsteking, maar op halve kracht acteren. Geen wonder 
dus eigenlijk dat er niet gewonnen kon worden.

De heren van The Lions hebben afgelopen zaterdag tegen-
stander Flashing Heiloo in eigen huis dermate veel ruimte 
gegeven om te scoren, dat de wedstrijd bij rust al beslist 
was. En als er dan ook nog eens bijkomt dat de eigen scho-
ten, lay-ups en vrije worpen niet vallen, is de dikke neder-
laag van 55-78 snel verklaard.

Dankzij een perfecte 15-4 overwinning van café Keur 3, op 
het Heemsteedse Bremmetje 3, steeg dit team van een 8e 
naar een prima 4e plaats in poule B. Edwin Ariesen, Chris 
Alken en Willem Esveld waren vorige week in de uitwed-
strijd de winnende spelers. 

Zandvoort was van begin af 
aan duidelijk te sterk voor De 
Reigers uit Hoofddorp. Al in 
de tweede minuut opende 
Zandvoort de score en ge-
durende de wedstrijd bleef 
ZHC, ondanks de grillen van 
Pluvius, geregeld scoren. 

Een grootse prestatie voor 
de pas 15-jarige, die af-
gelopen maanden ook al 
mooie resultaten liet zien 
in de eredivisie, maar ook 
op toernooien in Duitsland, 
Nederland en Slovenië. 

Op het onderdeel mix do-

ZSC begon de wedstrijd in 
Kudelstaart nog niet eens 
zo slecht en was in staat om 
zelfs een 0-3 voorsprong te 
nemen. Helaas bleek dit ach-
teraf de enige voorsprong 
in de hele wedstrijd te zijn. 
Het verschil in de stand bij 

Coach Matty Prenen was reëel 
na afloop: “17 punten in twee 
keer tien minuten scoren is 
natuurlijk veel te weinig. Ons 

Café Keur 2, tweede in poule 
B, moest het opnemen tegen 
de leider in poule B: café Bert 
1. Een zeer spannende uitwed-
strijd waarin Louis v.d. Mije (15 
caram boles) het opnam tegen 
Jan van der Berg (9). Met 13 ge-

Doordat ook veel kansen 
om zeep werden geholpen, 
bleef de teller steken op 5-0. 
“We hadden meer kansen 
dan we konden afmaken en 
als de communicatie in het 
veld beter zou zijn geweest 
had er een monsterscore 

mineert ook de tweeling 
Wessel en Brechje in hun 
eigen leeftijden klasse U13. 
Met al diverse overwin-
ningen dit seizoen werd 
nu ook het kampioenschap 
binnen gehaald. Voor het 
dubbel zijn beiden expres 
in een hogere leeftijds-

rust was dan ook 5 punten. 
“Sommige momenten kwa-
men we weer terug in de 
wedstrijd maar dit mocht 
niet baten. Door balverlies en 
een aantal breaks-outs werd 
het verschil weer groter het-
geen uiteindelijk leidde tot 

team kreeg gewoon de 
bal er niet in, met uit-
zondering van het vierde 
kwart.” Inderdaad, alles 
wat Zandvoort probeer-
de om de score een wat 
dragelijker aangezicht te 
geven mislukte. De sim-
pelste ballen van jongens 
met toch een hoop erva-
ring, stuiterden via de ring 
het veld weer in, waar de 
gasten uit Heiloo een 
lengtevoordeel hadden en 
dus veel rebounds konden 
scoren. Daarbij werkte de 
ervaring van het team ook 
mee. De 17-44 ruststand 
spreekt boekdelen.

In het derde kwart kwam er 
wat meer beleving bij Lions. Er 
werd harder gewerkt in de ver-

maakte cara m bo les was V.d. 
Mije in de tweede partij dicht 
bij een overwinning maar hij 
moest uiteindelijk toch zijn 
tegenstander feliciteren. Ton 
Ariesen en Theo Keur scoor-
den wel een verdiende over-

hockey

badminton

handbal

basketbal

biljart

Lay-up van Mats Prenen
Foto: Richard Vissers

Uitblinker Chris Alken in actie

op het wedstrijdformulier 
gestaan”, zei aanvoerster 
Nathalie Huisman na af-
loop. Scores ZHC: Ilja Noltee 
en Isa Knotter waren ieder 
goed voor twee doelpunten 
en Irma Keur passeerde de 
keepster één keer. 

Volgende week speelt ZHC 
de laatste uitwedstrijd in en 
tegen Alkmaar, om een week 
later wellicht een feestje te 
bouwen op eigen veld tegen 
Westerpark. 

groep gaan spelen, onder 
de 15 jaar, maar hier was 
voor beiden ook dubbel suc-
ces: zowel Wessel als Bregje 
werden eerste. In de singel 
was Bregje de runner up en 
Wessel werd netjes derde. 
Beiden trainen, net als hun 
grote zus, keihard en heb-
ben ook trainingskampen 
doorlopen en zijn nu ook al 
beiden op 12 jarige leeftijd 
actief in de senioren com-
petitie waarbij veel geleerd 
wordt. 

een eindstand van 23-13”, al-
dus een licht teleurgestelde 
Lucia v.d. Drift. Scores ZSC: 
Romena Daniëls 4; Lucia v.d. 
Drift 3; Noëlle Vos en Annelot 
Kaspers 2 en zowel Naomi 
Kaspers als Szilvia Jakobs 
wisten ieder één keer het net 
te vinden.

De eerstkomende wedstrijd 
van ZSC is op zondag 24 no-
vember om 10.30 uur in de 
Korver Sporthal tegen het 
eerste team van Baarn.

dediging, waardoor de score-
machine van de tegenstander 
enigszins gestoord werd, en de 
eigen doelpogingen van onze 
plaatsgenoten kwamen wat 
beter uit. Het vierde kwart was 
voor Lions, maar dat is niet 
meer dan een pleister op de 
wonde. Eindelijk liep het aan 
Zandvoortse kant en werden 
de Heilooënaren teruggedron-
gen. “Als je puur de tweede 
helft neemt, dan hebben we 
ze verslagen (3e kwart: 16-16; 
4e kwart 22-18, red.) maar ja, er 
is ook nog een eerste helft en 
op basis daarvan mochten wij 
totaal geen aanspraak maken 
op een overwinning tegen dit 
Flashing Heiloo”, zei een toch 
wel teleurgestelde Prenen na 
afloop. Er is dan ook maar één 
speler in de dubbele cijfers 
gekomen: Kendrick Fiekert 
scoorde 13 punten.

Vrijdag 15 november speelt 
Lions in sporthal IJmuiden-
Oost om 21.00 uur een uit-
wedstrijd tegen de reserves 
van het IJmuidense Akrides. 

winning maar moesten helaas 
de eindstand van 13-8 winst 
voor café Bert accepteren.

De thuiswedstrijd van café 
Keur 1 (1e in poule A) tegen 
Flap can werd helaas 9-11. 
Daarin wisten Henk Kinne-
ging en Ton Hen driks nog 
winst punten en een gelijk-
spel te bereiken. Maarten van 
Jaa ren kwam helaas in zijn 
twee partijen die avond niet 
echt tot scoren en moest de 
winst aan de tegenpartij la-
ten. Vanavond, donderdag 14 
november, zal café Keur 2 het 
in een thuiswedstrijd gaan 
opnemen tegen het succes-
volle team van Bremmetje 
3 uit Heemstede. Een leuke 
ontmoeting waarin vast weer 
spannende partijen te zien 
zullen zijn.
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Drietal van Bas Koeten Racing wint Zandvoort 500 Nieuwe portretten 
aan de Wall of Fame

Vlaggenschip van SV Zandvoort zit in zwaar weer

Tijdens het onlangs gehouden bekende ouder/kind-toer-
nooi zijn drie nieuwe portretten toegevoegd aan de Wall of 
Fame van Open Golf Zandvoort (OGZ). In deze fotogalerij ko-
men vooral jeugdleden te staan die succesvol zijn geweest 
op nationale en internationale wedstrijden. Geen geringe 
prestatie dus als je aan de Wall of Fame komt te hangen.

Het team van Bas Koeten Racing heeft afgelopen zaterdag de 
eerste race om het Winter Endurance Kampioenschap (WEK), 
de Syntix Zandvoort 500, gewonnen. Het drietal Stefano, Ni-
cola de Val en Henk Haane kwam in een Wolf GB08 als eerste 
over de finish in de race waarvoor een startveld van vieren-
twintig wagens stond ingeschreven.

De Zandvoortse voetbalclub heeft grote moeite om een 
goede selectie op poten te zetten, met een voldoende be-
zetting. Zaterdag bleek dat opnieuw op eigen veld tegen 
Monnickendam, dat voor aanvang van de wedstrijd op de 
vijfde plaats stond. Zandvoort had niets te vertellen en na 
afloop stond er een ontluisterende 1-6 op het scorebord.

De Wall of Fame is ontstaan 
uit de jeugdopleiding van 
Open Golf Zandvoort en de 
zeer goede resultaten die er 
al een aantal jaren geboekt 
worden. “Vanwege de goede 
resultaten van de Open Golf 
Zand voort-jeugdtalenten, is 
er in het clubhuis een Wall of 
Fame ontworpen. Daar zijn 
nu drie talent toegevoegd”, 
meldt Melanie Lancaster van 
de Zandvoortse golfbaan.

In de kwalificatie moesten 
zij de Intrax Radical van Pim 
van Riet en Henk Thuis nog 
voor laten gaan, maar na de 
race was het de Wolf die met 
de zege aan de haal ging. 
Ondanks een mindere start 
van de Radical kreeg Van Riet 
de wagen toch weer voor-
aan in het veld. Maar lange 
afstandsraces zijn grillig en 
dat merkten de deelnemers 

Dat Zandvoort personele pro-
blemen heeft is al een poosje 
genoegzaam bekend. Dikke 
zware wolken pakken zich sa-
men boven de hoofden van 
de selectie van SV Zandvoort. 

De toegevoegde spelers 
zijn de golftalenten: Sam 
Riemers ma (12): winnares 
van NGF Freshman Roxenisse 
2013, winnares Rijswijkse 
Open 2013 en tevens uitge-
roepen tot OGZ golf talent 
van het jaar 2013; Damian v.d. 
Stam (15): winnaar van het 
Amsterdamse Jeugd Open 
2013 en Clair Germ (14): win-
nares van het Dronten Jeugd 
Open 2013. 

ook. De eerste wagen die de 
pits aandeed was de Renault 
Mégane van vader Luc en zoon 
Max Braams. De laatste was 
die van de Zandvoortse equi-
pe van Danny van Dongen 
en Dillon Koster. Het tweetal 
hield de koppositie lange tijd 
vast in hun Praga, maar bij 
de eerste regenbui moesten 
zij het hoofd buigen voor de 
Radical van Van Riet/Thuis, 

Vooral het missen van een 
keeper doet zeer, niets ten 
nadele van Lotfi Rikkers die 
als speler al enkele weken die 
positie invult. Misschien dat 
Zandvoort na de tussentijdse 

autosport golf

voetbal

De zwart-gouden bolide van het winnende Bas Koeten Racing team
Foto: Chris Schotanus

Het mooie doelpunt van Ivo Hoppe in de maak

Clair Germ (l.) is een van de 3 talenten die is toegevoegd aan de  
Wall of Fame
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Op alfabetische volgorde:
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K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beter Mobiel
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 Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Café Koper
Cense en van Lingen
Centerparcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Seniorenvereniging 

Zandvoort 
Dirck III Slijterijen
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Exprom
Geerling banden  

& accu service
Greeven, Makelaardij o.g.

Groenestein & Schouten 
Fin. diensten

Hendriks Administratie-  
en boekhoudkantoor

Koene Cleaning Service
Kroon Mode
La Bonbonnière 
Ladychef
Monuta Westerveld
NVM afdeling Haarlem
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt
Regiopolitie Kennemerland
Sea Optiek
Shanna's Shoe Repair 

& Leatherwear
Slagerij Marcel Horneman 
Stichting Classic Concerts
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld 
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Wapen van Zandvoort

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

die na de regenbui één van 
de snelste wagens in het veld 
bleek te zijn. Na verschillende 
positiewisselingen werd uit-
eindelijk de Wolf GB08 van 
Bas Koeten Racing als win-
naar van de Zandvoort 500 
afgevlagd. Het verschil was 
nogal groot want op twee 
ronden kwam Van Riet/Thuis 
als tweede over de finish. Het 
duo Van Dongen/Koster fi-
nishte uiteindelijk als vierde, 
achter de snelle Mégane van 
de familie Braams.

Divisie II+III
In de Divisie II waren het 
Rob de Laat, Theo de Prenter 
en Jeroen Den Boer in een 
BMW 320d die de zege naar 
zich toe trokken. Tweede 
werden Bas van de Ven en 
Simon Knap die eveneens 
met een BMW 320d reden, 
gevolgd door Marco Poland 
en Jochem van Amsterdam in 
een BMW E46. De Renault Clio 
van Christjohannes en Peter-
Conradin Schreiber was in de 
Divisie III de beste, gevolgd 

overschrijvingsperiode over 
een nieuwe sluitpost kan 
beschikken, maar daar is nog 
weinig over bekend.

SV Zandvoort zit in de hoek 
waar de klappen vallen. Toch 
hield het tot de 30e minuut 
stand. Monnickendam open-
de de score met een straf-
schop, echter 5 minuten later 
was het al weer raak voor de 
gasten. Toen vlak voor rust 
ook nog eens Ben Alfrink 
jr. een doorgebroken speler 
net buiten het 16-meterge-
bied onderuithaalde, moest 
Zandvoort met 10 man ver-
der. De toegekende vrije trap 
werd door de ‘muur’ van 
richting veranderd waar-
door Rikkers niet meer kon 
reageren.

door Jacques Groenewegen/
Ras Lal my in een BMW 325i 
Com  pact en Wilbert Groene-
woud/Dirk van Vuure in een 
Porsche 944. Deze wagen is 
vooral in de DNRT-weekenden 
te zien.

Divisie IV
De strijd in de Divisie IV was 
lang spannend. Tien ronden 
voor het einde ging de equi-
pe van Remon Vos en Kevin 
Veltman nog aan de leiding 
maar Duncan Huisman, die 
het stuur van Liesette Braams 
had overgenomen, reed in rap 
tempo naar de leidende BMW. 
Vijf ronden voor het einde 
ging Huisman er voorbij en 
pakte de winst in deze die-
selklasse. Derde werden Paul, 
Max en Anouk van Splunteren. 
Normaal gesproken is vader 
Paul in een Porsche terug te 
vinden, maar nu reed de fami-
lie in een BMW320d. 

De volgende race is de Nieuw-
jaarsrace op zaterdag 4 janu-
ari 2014.

Vlak na rust leefde Zandvoort 
nog even op. Invaller Ivo 
Hoppe schoot van meer 
dan 20 meter het leer met 
ongekende snelheid stijf 
in de kruising, 1-3. Het ble-
ken de laatste stuiptrek-
kingen van een vertwijfeld 
voetballend SV Zandvoort. 
Uiteindelijk kwam de stand 
uit op 1-6 in het voordeel van 
Monnickendam.

Komende zaterdag speelt 
SV Zandvoort om 14.30 uur 
in Kuinderdorp tegen HBOK, 
dat afgelopen weekend met 
0-1 bij DVVA verloor. Overige 
uitslagen 2e klasse A: AMVJ 
– EDO hfc: 7-0; AFC – NFC: 
8-0; EVC – Beursbengel: 0-1; 
Marken – Castricum: 1-2 en 
BOL – ZOB: 1-0.
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making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van de 
gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde 
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via 
het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente 
Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Het bezwaar schorst in beginsel 
niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In 
geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. 
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift 
van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek 
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

uitvoering van projecten die (mede) worden betaald uit het 
Regionaal 2/2 Mobiliteitsfonds. De Gemeenschappelijke Rege-
ling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland treedt met ingang van 
1 december 2013 in werking.Een exemplaar van het besluit, 
inclusief de tekst van de regeling, en het toestemmingsbesluit 
van de raad is met ingang van 22 november voor een periode 
van 6 weken in te zien bij de balie van het gemeentehuis. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Kruisstraat 2a, verzoek gebruik als woonruimte (verzoek 

vrijstel. bep. bestemmingsplan), ingekomen 18 september 
2013, 2013-VV-145.

• Strandweg 1, uitbreiden voorzijde horecagelegenheid, inge-
komen 09 november 2013, 2013-VV-146.

• Lijsterstraat 1, brandveilig gebruik plaatsen noodlokalen, 
ingekomen 13 november 2013, 2013-VV-148.

Bentveld:
• Zuidlaan 47, plaatsen kampeergebouw, ingekomen 08 no-

vember 2013, 2013-VV-147.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Tussen de Sophiaweg en de spoorzone, het kappen van 14 

bomen, verzonden 14 november 2013, 2013-VV-105.
• Brederodestraat 172, wijzigen gevelindeling en plaatsen 

dakkapellen, verzonden 14 november 2013, 2013-VV-135.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)
Zandvoort:
• Kruisstraat 2a, verzoek gebruik als woonruimte (verzoek 

vrijstel. bep. bestemmingsplan), verzonden 11 november 
2013, 2013-VV-145.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

Gemeentelijke publicatie week 47 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 46 en 
de verdere in week 46 door het college genomen besluiten 
zijn in week 47 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Vergadering welstandscommissie
De eerstkomende vergadering van de Commissie voor wel-
stand en monumenten vindt plaats op maandagmiddag 25 
november 2013 in het raadhuis.
Voor vragen over de aanvangstijd kan tussen 09.00 en 11.00 
uur contact opgenomen worden met de afdeling Ontwikkeling 
& Beheer, werkeenheid Omgevingsvergunningen.
 
Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 november 2013. 
Zij houdt dan achter elkaar twee vergaderingen, Debat en 
Besluitvorming.

De onderwerpen van beide vergaderingen:  
• Goedkeuring begrotingswijziging 2013 en begroting 2014 

openbaar basisonderwijs
• Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en voortijdig 

schoolverlaten regio West Kennemerland
• Najaarsnota 2013
• Drank en Horecaverordening

Bij de raad-besluitvorming bovendien:
• Instemmen privaatrechtelijke overeenkomst
• Lijst ingekomen post
• Verslagen

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De vergadering Gemeenteraad - Debat begint om 20.00 uur 
en 10 minuten na afloop daarvan begint de vergadering van 
Gemeenteraad - Besluitvorming. 

De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wijzigen. 
U vindt de meest recente agenda’s en alle informatie 
op de website van de gemeente; klik hiervoor op  “Bestuur>
Gemeente raad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat het op 11 december 2012, onder voorbehoud van toestem-
ming van de gemeenteraad, heeft besloten tot de Gemeen-
schappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland toe 
te treden. Op 15 januari 2013 heeft de raad besloten hiervoor 
toestemming te verlenen. De raad heeft daarmee ingestemd 
met het oprichten door de colleges van de gemeenten Haar-
lem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede van een Gemeen-
schappelijke Regeling ter bestuurlijke voorbereiding van de 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag tot en met 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 
Openingstijden Centrale Balie 

U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

 
U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.zandvoort.nl. U 
herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje 
button met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de och-
tenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij 
de receptie.  Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u 
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of 
aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Datum KLM Open 2014 bekend
In 2014 wordt het KLM Open, net als dit jaar, gespeeld in 
het tweede weekend van september. Het toernooi wordt 
van 11 tot en met 14 september 2014 opnieuw gehouden op 
de banen van de Kennemer Golf & Country Club.

De Kennemer Golf & Country 
Club is in 2014 voor de 22 keer 
gastheer van het KLM Open. 
Veel grote namen, waaron-
der Seve Ballesteros, José 
Maria Olazabal en Darren 
Clarke, wisten op deze, door 

Harry S. Colt ontworpen 
baan, de beker van het KLM 
Open in de wacht te slepen. 
Dit jaar werd de lijst met spe-
lers die op ‘de Kennemer’ de 
overwinning op hun naam 
hebben geschreven uitge-

golf

breid met onze landgenoot 
en KLM Open-ambassadeur 
Joost Luiten. Luiten schreef 
historie door tijdens een 
zinderende finale voor ei-
gen publiek te winnen van 
Miguel Angel Jiménez.

Het KLM Open is onder-
deel van de European Tour. 
Titelverdediger zal dus Joost 
Luiten zijn. Het KLM Open 
is een van de best bezochte 

Foutenlast ‘dodelijk’ 

Inschrijving Omloop van 
Zandvoort geopend

Afgelopen vrijdag liep de hoofdmacht van The Lions in 
IJmuiden, tegen de reserves van Akrides, tegen een der-
mate grote foutenlast op dat een behoorlijke voorsprong 
als sneeuw voor de zon verdween. Na 80 minuten stond er 
een 90-77 stand op het scorebord. 

Onlangs werd bekend gemaakt dat de inschrijving van de 
Circuit Run 2014 geopend was. Nu kunnen we melden dat 
ook voor de 2e editie van de Omloop van Zandvoort, op 
zondag 30 maart, kan worden ingeschreven.

Lions kende een uitstekend 
begin tegen een langer 
en meer ervaren team. De 
verdediging was strak en 
de schoten vielen. Na het 
eerste kwart was de tus-
senstand van 24-13 dan ook 
terecht. Ook het tweede 
kwart was dik voor onze 
dorpsgenoten, die de thuis-
club aan teugels legde met 
een 44-28 stand halverwe-
ge de wedstrijd. 

In het derde kwart ging de 
aanval van de Zandvoorters, 
mede door veel persoonlijke 
fouten bij de spelverdelers, 
stroever lopen en ze wisten 
niet zo makkelijk meer sco-
ren. Toch bleef Zandvoort 
aan de goede kant van de 
score en ging met een voor-
sprong het vierde en laat-
ste kwart in. In dat kwart 
zou de wedstrijd een voor 
Lions dramatische wen-
ding nemen. Binnen drie 
minuten liepen de drie 
spelverdelers tegen hun 
vijfde en diskwalificerende 
fout aan, waarna het voor 
de Zandvoortse gasten over 

De Omloop van Zandvoort 
is een fietstoertocht met 
afstanden over 45, 80 en 120 
km. Na de start vanuit de 
pitstraat fietsen alle deelne-
mers één ronde over de heu-
velachtige baan van Circuit 
Park Zandvoort waarna zij 
een afwisselende route rich-

en uit was. De nederlaag 
liep toch nog onverwacht 
behoorlijk hoog op: 90-77. 
“Toen in drie minuten tijd 
onze 3 guards met 5 fou-
ten naar de kant moesten, 
liep Akrides snel in en kan-
telde de wedstrijd in hun 
voordeel en met twee hele 
belangrijke driepunters 
was de wedstrijd gelopen. 
“Gelet op de foutenlast, 22 
voor Akrides om 35 voor ons, 
heeft dit een belangrijke 
rol gespeeld met name het 
laatste deel van de wed-
strijd. Erg jammer, want er 
had zeker meer in gezeten!”, 
aldus coach Matty Prenen 
na afloop van de wedstrijd.

Drie Zandvoortse basket-
ballers kwamen in de dub-
bele cijfers: Bob Winnubst 
23, Niels Crabbendam 16 en 
Kendrick Fiekert 14 punten. 
Komende zaterdag speelt 
Lions in de ‘eigen’ Korver 
Sporthal de wedstrijd te-
gen Derba, de nummer 3 
van de ranglijst, uit De Rijp. 
Die wedstrijd start om 18.30 
uur.

ting het zuiden volgen om 
uiteindelijk te finishen in 
het gezellige centrum van 
Zandvoort. Stichting ALS 
Nederland is dit jaar als goed 
doel aan het evenement ver-
bonden. Inschrijven is vanaf 
nu mogelijk op www.om-
loopvanzandvoort.nl. 

basketbal

wielersport

Fietsend naar Santiago de Compostella
Carl Noyons is een heel bezig ‘mannetje’. Hij woont in Zand-
voort maar is ‘import’, al heeft hij daar naar eigen zeggen 
totaal geen moeite mee: “Vroeger heb ik veel op het strand 
gewerkt in de vakanties en uiteindelijk ben ik zo’n 15 jaar 
geleden hier gaan wonen.” De 47-jarige geboren Haarlem-
mer liep al heel lang met een bijna onmogelijk plan rond: op 
de fiets naar het bedevaartsoord Santiago de Compostella.

“Twintig jaar geleden had ik 
het plan opgevat om naar 
het Spaanse bedevaartsoord 
Santiago de Compostella 
te gaan. Niet voor boete-
doening of zo, puur voor de 
uitdaging en voor de cul-
tuur die je onderweg tegen 
komt. Vanwege allerlei za-
ken, zoals werk en een jong 
gezin, kwam het daar niet 
van. Tweeënhalf jaar gele-
den ben ik weer eens via 
Internet gaan kijken wat er 
tegenwoordig, toch 17 jaar la-
ter, voor mogelijkheden zijn. 
Dagdromen kon ik daarbij”, 
vertelt hij. De thuissituatie 
was natuurlijk veranderd 
en ook op het werk kon Carl 
ineens meer vrije tijd inplan-
nen. Echter de beslissing ne-
men kon of durfde hij niet. 
“Uiteindelijk was het mijn 

vrouw Agnez die mij over de 
streep heeft getrokken”, her-
innert hij zich.

Toen die beslissing was ge-
nomen, brak er voor hem 
een hele zware tijd aan. 
Weliswaar is Noyons een 
sportman maar niet een 
echte fietser. Er moest dus 
terdege getraind gaan wor-
den en uiteraard op een voor 
het doel geschikte fiets. Die 
werd aangeschaft en Carl 
ging trainen. Eerst ‘korte’ 
stukjes. Naar Leiden en terug 
bijvoorbeeld, of de ‘noord’ in 
naar Alkmaar en dan via de 
kust van het IJsselmeer weer 
terug naar huis. Zijn trai-
ningstochten werden almaar 
langer maar ook mooier en 
interessanter. Pagina’s heeft 
hij er op zijn weblog over ge-

schreven. Na een jaar of twee 
trainen, plannen, informa-
tie inwinnen over de route, 
plaatsen om te overnachten 
uitzoeken en nog veel meer 
andere zaken, werd de knoop 
doorgehakt over de datum 
dat hij zou gaan vertrekken. 
En dat was afgelopen zomer.

Noyons had het plan opgevat 
om dezelfde oude route naar 
Santiago de Compostella te 
nemen die de Tempeliers ook 
hadden gevolgd. Het is een 
route die al meer dan 1.000 
jaar door pelgrims, en door 
mensen die zoals Carl voor 
de prestatie gaan, gevolgd 
wordt. “Eigenlijk had ik voor 
mijn prestatietocht niet veel 
nodig. Mijn fiets, wat kleding, 
eten en als het even kon een 
slaapplaats. Vaak heb ik ook 
in mijn ‘pubtentje’ overnacht 
en dat was grandioos. Ook 
heb ik geslapen in herbergen 
die ik onderweg tegenkwam 
en zelfs een keer in een kloos-
ter”, gaat hij verder.

Het is heel opvallend, volgens 
Noyons, dat hij op zijn tocht 
van meer dan 3.250 kilome-
ter nooit alleen heeft gereisd. 
“Altijd was er wel gezelschap 
om mee op te fietsen. Vooral 
op het laatste stuk van 300 
kilometer kom je heel veel 
voornamelijk Spaanse jon-
gelui tegen, die het bede-
vaartsoord gaan bezoeken, 
puur voor de familienaam. 
Ze zijn allemaal gedreven 
om hun tocht te volmaken. 
Het is bijna ongelooflijk hoe 

Carl Noyons heeft zijn doel bereikt

druk dat laatste stuk was. En 
hoe dichterbij je kwam, hoe 
drukker het werd”, aldus onze 
dorpsgenoot.

Noyons heeft ‘slechts’ 36 
dagen over deze monster-
tocht gedaan. Daarbij wa-
ren natuurlijk veel (zware) 
uitdagingen zoals het be-
klimmen van hoge cols in de 
Pyreneeën of de brandende 
zon. “Maar hoe dichterbij ik 
kwam, hoe lichter het werd, 
ook die hoge bergen, want 
ik wist dat er aan de andere 
kant het een stuk simpeler 
zou worden. En als je er dan 
bent weet je niet wat voor 
gevoel er over je heen komt. 
Dat is met geen pen te be-
schrijven”, aldus Noyons.

Na wat rust te hebben geno-
men is Noyons ‘gewoon’ nog 
wat in de buurt gaan fietsen 
om al het schoons van de 
plaats en de omgeving in zich 
op te nemen en om foto’s te 
maken voordat hij via Madrid 
en een vliegtuig weer rich-
ting Zandvoort ging. “Helaas 
ben ik meer dan 500 foto’s 
op de een of anderen ma-
nier kwijtgeraakt. Gelukkig 
staan ze wel op mijn blog dat 
ik gedurende de hele reis heb 
bijgehouden”, sluit hij af.

Wilt u lezen over en de foto’s 
zien van deze geweldige 
prestatie? Dan kunt u te-
recht op carlgaatfietsen@
blogspot.nl. Even ‘Santiago 
2013’ aanklikken en u kunt 
alles meemaken.

meerdaagse sportevene-
menten van Nederland en 
is al twee keer uitgeroepen 
tot het meest duurzame 
golftoernooi van Europa. 
Het toernooi wordt in 2014 
voor de 95e keer gehouden. 
Daarmee is het een van de 
oudste toernooien van de 
European Tour. Het totale prij-
zengeld voor 2014 bedraagt 
€ 1,8 miljoen. Zie voor meer 
informatie: www.klmopen.nl.
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Dames 1 van ZHC is kampioen van najaarscompetitie

‘15 over Rood’ toernooi

Jeugdkampioenen 2013
gehuldigd in raadhuis

Opnieuw geen winst 
voor SV Zandvoort

De dames van ZHC zijn afgelopen zondag in Alkmaar definitief kampioen geworden. In 
een niet bijzonder interessante wedstrijd bleef de teller op 0-6 staan en dat was eigenlijk 
veel te weinig om het verschil aan te geven tussen de kampioen en middenmoter Alkmaar. 
Mede omdat vorige week Myra, medekandidaat voor de titel, op een verrassend gelijkspel 
bleef steken, kan ZHC met nog één wedstrijd te gaan de kampioensvlag al hijsen.

Vanaf 29 november staan de biljarters weer 3 dagen lang 
volop in de belangstelling bij Laurel & Hardy in de Hal-
testraat. Dan vindt daar namelijk het bekende en oergezel-
lige koppeltoernooi ‘15 over Rood’ plaats. Inschrijven voor 
dit biljartspel kan binnen aan de bar. Maximaal 16 koppels 
kunnen zich inschrijven.

Vorige week donderdag zijn de kampioenen van de diverse 
sportverenigingen en individuele sporters tot en met 18 
jaar in het zonnetje gezet. Niet minder dan 140 van de circa 
150 kampioenen, hadden op de oproep van de Sportraad 
Zandvoort gereageerd en waren aanwezig in het raadhuis.

Weer heeft het eerste elftal van onze lokale voetbalver-
eniging een nederlaag moeten incasseren. In Zunderdorp 
was afgelopen zaterdag thuisclub HBOK te sterk voor SV 
Zandvoort, dat op dit moment in direct degradatiegevaar 
verkeert. Gelukkig is het einde van de competitie nog ver 
weg, maar dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk.

Vooral de aanvalsters van 
ZHC hadden een zondag 
om van te dromen. Dat ze 
‘slechts’ zes doelpunten 
konden scoren voelde zelfs 

De poulewedstrijden, op 
vrijdag en zaterdag, starten 
om 19.30 uur en zijn vaak 
enerverende partijen waarin 
deelname aan de finales op 
zondag kan worden afge-
dwongen. Lekker ontspannen 
biljarten is er dan ook niet 
bij want het is letterlijk hard 
‘aanpoken’ om een plaats in 
de finales te veroveren. Wel 
is het uiteraard gezellig en 
Ron en Gerda Brouwer doen 
er alles aan om de gasten 

In totaal gaven 10 voetbal-
teams, 3 hockeyteams en 
een aantal individuele ten-
nis kampioenen acte de 
présence. Daarnaast waren 
ook de kanjers uit Zandvoort 
aanwezig die op een hoger 
niveau presteren en jeugdige 
sporters die een beschermde 
status van het NOC*NSF heb-
ben, zoals Joëlle Oomen (ka-
rate), Glen Koper ( judo), Kelly 
Steen (voetbal), Britt Wortel 
(ijshockey), Mauro Saunier 
( jeu de boules) en Wendy 
Moore (hippische sport).

Voorzitter van de Sportraad 
John Lemmens heette alle 
kinderen, begeleiders en 
ouders van harte welkom 
waarna hij het woord gaf 
aan schrijfster Annemarie 
Jongbloed. Vervolgens stak 
wethouder Gert Toonen een 
ieder een hart onder de riem 

De oplossing van het pro-
bleem is niet echt gemak-
kelijk. Zandvoort is dringend 
op zoek naar een doelman, 
maar de reglementen van de 
KNVB zeggen dat er tussen-
tijds niet een switch van de 
zondag naar het zaterdag-
voetbal gemaakt mag wor-
den en buiten de transfer-
termijn niet van de ene club 
naar de andere verhuist mag 
worden. Wat ook belangrijk 
is, is dat er een mentaliteit 
ommekeer komt in het team 
van coach Pieter Keur en dat 
alle neuzen een kant op gaan 
staan. 

Zaterdag begonnen onze 
plaatsgenoten niet eens zo 
heel slecht aan de wedstrijd. 

wat teleurstellend. “We 
waren echt duidelijk de 
betere ploeg en hebben 
merendeel op de helft van 
de Alkmaarse dames ge-

gastvrij te ontvangen. De 
finales beginnen zondag al 
om 13.00 uur en zullen zeker 
tot rond 21.00 uur doorlopen. 
Wedstrijdleider Louis v.d. 
Mije en zijn mensen zullen 
uiteraard, en zonder aanzien 
des persoons, toezicht hou-
den op het eerlijke verloop 
van de wedstrijden. Leuk is 
het dat er weer vele prachti-
ge prijzen, door Zandvoortse 
ondernemers beschikbaar 
gesteld, te winnen zijn. 

en liet zijn trots over zoveel 
Zandvoortse kampioenen 
duidelijk blijken. Na de in-
leidende worden werden de 
topsporters een voor een kort 
geïnterviewd door Lemmens, 
waarna werd overgegaan 
naar het huldigen van de 
kampioenen door ze steeds 
per team naar voren te halen.

De jongste kinderen kre-
gen het boekje ‘Brullende 
leeuwen’ van Annemarie 
Jongbloed, die hoogst per-
soonlijk naar Zandvoort 
was gekomen en alle boek-
jes gesigneerde. Het boekje 
gaat over pesten in het al-
gemeen en binnen voetbal 
in het bijzonder. De oudere 
jeugd kreeg een boekenbon 
van Bruna overhandigd. Ook 
Toonen en Lemmens kregen 
persoonlijk van Jongbloed 
een exemplaar overhandigd.

Kas de Vries was al vrij snel 
in staat om de score te ope-
nen en zijn team op een 0-1 
voorsprong te zetten. Het 
duurde tot dik in de tweede 
helft voordat de thuisclub, 
die vier nederlagen op rij liet 
aantekenen, ‘erop en erover’ 
ging, om uiteindelijk met 3-1 
te winnen. Zandvoort stond 
opnieuw met lege handen.

Over twee weken speelt 
SV Zandvoort thuis tegen 
Beursbengels dat afgelopen 
weekend in eigen huis met 
1-4 van DVVA verloor. Overige 
uitslagen 2e klasse A: EDO hfc 
– EVC: 1-0; Monnickendam - 
BOL: 2-5; Castricum – AFC: 
3-0; NFC – AMVJ: 2-3 en ZOB 
– Marken eindigde in 0-2.

hockey

biljart

sportraad

voetbal

Het kampioensteam

Ron Brouwer doet het even voor

Wethouder Toonen sprak lovend over de jeugdkampioenen

adverteerders
Administratiekantoor K. Willemse
@Riche
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Café Koper
Cense en van Lingen
Center Parcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dierenkliniek Zandvoort
Dirck III Slijterijen
Dobey Zandvoort 
Dorsman Assurantiën
Eb & Vloed
Exprom
Filoxenia Greek Cuisine
Grand Café Restaurant XL
Headsigns Kapsalon
ICI PARIS XL

Ineke Smit Uitvaartverzorging
Kroon Mode
La Bonbonnière 
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Reco Autoschade 
Regiopolitie Kennemerland
Sea Optiek 
Shanna's Shoe Repair &  

Leatherwear
Slagerij Marcel Horneman 
Solgar Vitamins
Tand Prothese Zandvoort
Thalassa Strandpaviljoen 18
Transportbedrijf Van der Veld 
Troupin Natuursteen
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Limbeek Training en advies
VVV Zandvoort/Feestmarkt
Zandvoorts Museum

staan. Onze keeper heeft 
een zeer rustige zondag 
gehad”, meldde aanvoer-
ster Nathalie Huisman na 
afloop.

“Het is mooi dat we tot nu 
toe nog steeds ongesla-
gen zijn en we kijken uit 
naar de laatste thuiswed-
strijd, volgende week tegen 
Westerpark. Westerpark is 
wel een maatje groter dan 
Alkmaar maar juist dan ho-
pen we op een spannende 
laatste wedstrijd van het 
seizoen! We gaan dus pro-
beren om deze competitie 
zonder puntenverlies af te 
sluiten”, aldus de fanatieke 
Huisman.

De doelpunten kwamen op 
naam van invalster Nicky 
van Marle (3x!), Judith van 
Delft, Rowanne Teeuwen 
en Isa Knotter. Zondag dus 
feest op eigen veld voor 
ZHC. De wedstrijd tegen 
Westerpark begint om 
14.00 uur. 



KOM 23 NOVEMBER 
NAAR DE OPEN DAG
Is wonen op loopafstand van het strand, de zee en de duinen uw droom? 
Kom dan op zaterdag 23 november tussen 11:00 en 14:00 uur naar de 
open dag op de bouwlocatie, ingang via de Louis Davidsstraat te Zandvoort.

Dit is Louis Davidscarré:
■ in het centrum op loopafstand van winkels, strand en NS station 
■ van startersappartementen tot herenhuizen
■ woonoppervlakte van 71 tot 141 m2

■ appartement vanaf € 175.000 v.o.n. 
■ herenhuis met 5 slaapkamers va. € 280.000 v.o.n.
■ parkeerplaatsen vanaf € 15.000 v.o.n.
■ zeer energiezuinige woningen met vloerverwarming en koeling
■ oplevering begin 2014

www.LDC-wonen.nl
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Zie onze advertentie op de achterpagina 

5 7Actueel Actueel Cultuur Sport
Feestmarkt
vooral geslaagd
dankzij Sint
 

Organisatoren
maken proefduik
in Zandvoort

Bewoners Huis
in de Duinen
muzikaal verwend

Zandvoorts talent
Nederlands
kampioen karate

9e jaargang • week 48
28 november 2013
Het wekelijkse nieuwsblad  

voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

11 23

Vrijwilligers in beeld
Prijsuitreiking vrijwilligersorganisatie en jonge  

vrijwilliger van het jaar 2013 op vrijdag 29 november 
om 18.30 tot 20.00 uur in Pluspunt. 

Belangstellenden zijn welkom.
Zie verder www.vip-zandvoort.nl. 

Gemeente Zandvoort

Proefduik

‘Nu kan Zandvoort 
zeker zeggen dat ze 
echt de eerste zijn’

De Mannetjes
vervolg op pagina 3

Auto Strijder

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

De leerlingen van alle Zandvoortse basisscholen hebben weer genoten van het Sinter-
klaastoneel in theater De Krocht. Traditiegetrouw studeren de leerkrachten tussen de 
‘schoolbedrijven’ door een toneelstuk in, onder regie van Ed Fransen. Voor de kinderen 
een unieke kans om hun juf of meester eens van een andere kant te bekijken. 

Voor de 61e keer Sinterklaastoneel

De cast van het Sinterklaastoneel beleeft vooral de avondvoorstelling als een feestje

door Nel Kerkman

Niet alleen de leerlingen 
gaan naar het Sinter klaas
toneel, op de laatste avond 
mogen ook de ouders en 
collega’s de toneelkunst van 
de leraren aanschouwen. Al 
jaren is deze speciale uitvoe
ring voor volwassenen zeer 

in trek, vooral omdat het dan 
doorspekt is met allerlei hu
moristische verdraaiingen 
van de tekst en komische si
tuaties. Annelies Daalhuizen 
verwelkomde namens het 
Sinterklaascomité de aan
wezigen en wenste hen veel 
kijkplezier tijdens de gala 
voorstelling. 

Zoals altijd staat het goe
de en het kwade centraal 
in deze uitvoeringen. Dit 
keer waren het drie boe

ven die de man met het 
goede hart, Jeroen, aar
dig dwars zaten. Hun doel 
was om de wonderfiets, in 
bruikleen van rijwielhan
del Versteege, te pakken te 
krijgen. In de drie bedrijven 
waren de leerkrachten Lucas 
Stijnman en Olga Prins 
van de Duinroos, Conny 
Kramer, Mandy Sibrandi en 
Thea van der Woerd van de 
Nicolaasschool en Gerard 
van Diemen, Maaike Cappel 
en Wendy Jacobs van de 
Oranje Nassauschool zeer 
goed op dreef. Vooral de 
woordspelingen en de in
teractie vanuit de zaal wa

ren aanleiding voor dikke 
pret. Glaasjes drank met 
ondefinieerbare inhoud en 
een emmer gevuld met echt 
water die Ollebolle (Maaike 
Cappel) naar arme Jan Pak
An (Gerard van Diemen) 
gooide waren de geijkte 
grapjes die het goed deden. 

Een groot compliment van 
Daalhuizen aan het eind van 
de voorstelling ging naar 
Wendy Jacobs, die de rol van 
Dondersteen vanaf 1 novem
ber had overgenomen van 
Barbara Ottho. Verder dikke 
tienen voor de verzorgde 
decors, licht en geluid door 
Willem v.d. Mije en Gerard 
Kramer, souffleuse Sylvia 
Holsteijn en grime van Ria 
en Dini Driehuizen en Leen 
Koster van de Mariaschool 
als toneelmeester die ‘toe
vallig’ het gordijn te laat of 
te vroeg opende. Met een 
staande ovatie en begeleid 
met een mooie bos bloemen 
werden de leerkrachten be
dankt voor hun enthousi
aste inzet. In de pauze werd 
door het comité nog € 200 
opgehaald, ongetwijfeld 
een garantie dat ook vol
gend jaar iedereen weer kan 
genieten van deze oude tra
ditie, ‘het Sinterklaastoneel’, 
uiteraard in het onvolprezen 
theater De Krocht. 

Dinsdagavond is op het terrein van Center Parcs Park 
Zandvoort de eerste van een serie plattegronden van 
Zandvoort, met daarop een groot aantal bezienswaar-
digheden en attracties, onthuld. Het idee van centrum-
manager Gert van Kuijk heeft hiermee eindelijk een 
gezicht gekregen. Op een aantal strategische plaatsen 
in de gemeente zullen deze borden geplaatst worden.

Van Kuijk meldde dat hij 
bijna een jaar geleden op 
het plan kwam om gasten 
van Zandvoort direct bij aan
komst te informeren over 
hetgeen er in Zandvoort te 
doen is. Het project werd 
door een aantal mensen om
armd maar ook de gemeente 
was er content mee. Zo zag 
bijvoorbeeld Ruud Willigers 
van de gemeente het wel 
zitten als zo een bord zou 
worden geplaatst op par

keerterrein De Zuid, dat toen 
net door de gemeente was 
opgeknapt. Dat het eerste 
exemplaar nu op het terrein 
van Center Parcs staat komt 
volgens general manager 
Inge Zwaagman goed uit. 
“Wij hebben in de winterpe
riode veel mensen in het park 
die regelmatig vragen wat er 
zoal in Zandvoort te doen is.”

Eerste plattegrond bij 
Center Parcs onthuld

Inge Zwaagman en Gert van Kuijk bij de plattegrond
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Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

familieberichten

Elke woensdag weer 
winterstamppottenavond 

&
wild op de kaart in de 

maanden november/ december
Telefoon 023 57 157 07

Strandpaviljoen 23 | www.clubnautique.nl

waterstanden

UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht,
je wilde graag verder maar verloor dit gevecht.

Hendrika Pieternella Marijtje 
Hoogervorst-Schuiten

Els
We houden van je en zijn dankbaar 

voor alles wat je hebt gedaan.

Zandvoort Amsterdam 
29 april 1951 19 november 2013

 Ronald

 Churchill 

	 Mike	en	Charlotte	
  Timo, Mariska, Quinty

 Roy en Irene 

 Henk en Tineke

Oosterstraat 1
2042 VE Zandvoort

De	crematieplechtigheid	heeft	reeds	plaatsgevonden. Slaap zacht ma, nu zonder pijn.

Francisca Meijer
~ Ciska ~

* Amsterdam,                † Zandvoort, 
31 maart 1944             19 november 2013

 Wander en Luna

 Aldo en Lieske

 IJfje 

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog plotse-
ling uit ons midden weggenomen mijn dierbare man, onze lieve, 
zorgzame vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Cornelis Terol
Cor

Zandvoort,  Bentveld, 
6 november 1925 18 november 2013

 C.G.M. Terol - Zwemmer
 Kinderen,
 kleinkinderen
 en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Carla Terol
Flemingstraat 7B 
2041 VW  Zandvoort

Ingevolge zijn uitdrukkelijke wens heeft de crematieplechtigheid 
in besloten familiekring plaatsgevonden.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van onze leden-  
administratrice en oud-bestuurslid 

Els Hoogervorst-Schuiten

Wij wensen Ronald, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Bestuur Genootschap Oud Zandvoort

Gemeente Zandvoort

ONDErNEmErSaVOND

Vanavond, donderdag 28 november 
in Center Parcs - Beach Factory 

o.a. met de bekendmaking van de 
Ondernemer van het jaar 2013

Alle ondernemers van Zandvoort 
zijn van harte welkom! 

Inloop 19.30 uur - aanvang 20.00 uur
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…is pakjesavond een van 
de gezelligste feesten van 
het jaar. Niet vanwege de 
cadeaus die je krijgt maar 
om de sfeer. Dit jaar vieren 
we de avond zonder een 
Sinterklaas gelovige in ons 
midden. Jammer maar ten
slotte worden de kleinkinde
ren te groot om het sprookje 
vol te houden. Dit keer zijn er 
lootjes getrokken en mogen 
er, volgens de regels, geen na
men op de pakjes staan. Vol 
verwachting klopt mijn hart!
Een van de vele Sinter klaas
cadeaus die de gemeente ca
deau gaf, was de verhuizing 
van een aantal Zandvoortse 
ambtenaren naar Haarlem. 
Een artikel in het Haarlems 
Dagblad veroorzaakte veel 
commotie bij de burgers en 
enkele raadsleden. De aanlei
ding van de onrust was een 
interview met de Haarlemse 
burgemeester. Onze burge
meester Niek ontzenuwde 
tijdens de informatie raads
vergadering het artikel en gaf 
aan dat Zandvoort gewoon 
Zandvoort blijft. Volgens 
hem blijven wij zelfstandig 
functioneren. Er komt dus 
ook geen fusie! Gelukkig, 
dat is een pak van mijn hart. 
Een goede samenwerking 
is prima, tenslotte moeten 
we ergens gaan bezuini
gen. Maar ik vraag me af of 
dezelfde personen die nu 
commentaar hebben ook op 
hun achterste poten stonden 
toen de Zandvoortse biblio
theek begin dit jaar een fusie 
aanging met Haarlem? Dat 
is geruisloos gegaan. En zijn 
we er slechter op geworden? 
Misschien minder activitei
ten in de Zandvoortse bieb 
en meer in de Haarlemse? 
Maar dat presentje is, zonder 
mokken, fris en vrolijk uitge
pakt en geaccepteerd. Dank 
u Sinterklaasje.
Onder het genot van chocola
demelk en speculaas zingen 
we Sinterklaasliedjes. De zak 
met cadeaus staat in de 
kamer. Ik ben benieuwd 
hoe de verloting af
loopt. Vol verwachting 
klopt mijn hart! N

el
 K

er
km

an

Volgens mij…
30	 Museumpodium	- Dansstudio Skillz in Zandvoorts 
 Museum, aanvang 14.45 uur

1	 Sinterklaas	en	het	grote	feest	-	Beach Factory 
 Center Parcs, 14.00-16.00 uur

3	 Cinema	Nostalgie	-	De klassieker ‘It’s a wonderful Live’. 
 Bioscoop Zandvoort, aanvang 13.00 uur

4	 Poppentheater	-	Zandvoorts Museum, 15.00-15.30 uur

6	 Jazzy	Lounge	Club	-	met. o.a. Rhodes. Café Neuf, 
 aanvang 21.00 uur

7	 FancyFair	in	kerstsfeer	- Protestantse Kerk, 
 10.00 tot 16.00 uur 

8	 Rommelmarkt	-	Theater De Krocht, 10.00-16.00 uur

13,	14,	20	en	21	Oliver	Twist	-	Musical door Toneelvereniging 
 Wim Hildering. Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

 NOveMbeR	❧ NOveMbeR ❦	

evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
28 november t/m 04 december

SINTERKLAAS EN DE PEPERNOTEN CHAOS
ZA-ZO-WO om 13.30 uur

TURBO (3D/NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

HOE DUUR WAS DE SUIKER -> laatste week
DO-VRIJ-ZA om 19.00 uur

DE NIEUWE WILDERNIS
ZO-MA-DI om 19.00 uur

GRAVITY (3D)
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI om 21.30 uur

FILMCLUB: MR. MORGAN'S LAST LOVE
Met Michael Caine - WO om 19.30 uur

VERWACHT:
FROZEN (disney) -> NED. première 11 december 
MEES KEES OP KAMP -> NED. première 11 december 
SOOF -> NED. première 12 december

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

niet verkiesbaar

Definitieve kieslijst VVD bekend

Voorstelling Babbelwagen snel uitverkocht

Na de algemene Ledenvergadering van donderdag 21 no-
vember is de kieslijst van de afdeling Zandvoort/Bentveld 
vastgesteld waarmee de VVD de gemeenteraadsverkiezin-
gen op 19 maart komend jaar in gaat. Wethouder Belinda 
Göransson werd unaniem als lijsttrekker gekozen, met op 
plaats twee als ‘kroonprins’ het huidige raadslid en lid van 
Provinciale Staten Jerry Kramer.

Een maand voor de bijeenkomst van de Babbelwagen, is 
de zaal al uitverkocht. Dat meldt marcel meijer deze week 
aan de Zandvoortse Courant.

Buitengewoon raadslid 
Martijn Hendriks volgt op 
plaats 3, die op zijn beurt ge
volgd wordt door het huidige 
raadslid en voorzitter van de 
vergadering gemeenteraad
Informatie Hans Drommel. 
Nieuwkomer en tweede 
vrouw op een verkiesbare 
plaats is Jacqueline Broek 
op 5. Oudraadslid Fred Paap 
komt op 6 en Jan Oosterom 
op 7. Belinda Göransson laat 
weten dat zij zeer blij is om 

Op 21 december wordt in 
Hotel Faber de Zandvoortse 
digitale fotovoorstelling ‘Op 
en om het strand’ vertoond. 
Oude beelden van het le
vendige strand en het leven 
eromheen, worden door Ton 
Drommel van commentaar 

De ontwikkeling van de 
plattegrondborden is door 
sponsoring van een aan
tal Zandvoortse onderne
mers mogelijk gemaakt. 
Die kochten voor de peri
ode van twee jaar een plek 
om de plattegrond heen. 
Heel speciaal is de adver
tentie van het Zandvoorts 
museum. Die is tot stand 
gekomen met de hulp van 
Center Parcs. “Heel veel 
van onze gasten gaan daar 
naartoe en wij vonden dat 
het museum niet mocht 
ontbreken op deze platte
grond. Vandaar dat wij dit 
hebben gesponsord”, aldus 
Zwaagman. Haar voorbeeld 

met name unaniem als lijst
trekker gekozen te zijn.

Ook het ‘probleem’ dat 
Kramer niet in twee verte
genwoordigende gremia 
lid zou mogen zijn, is uit de 
wereld. Volgens een zegs
man “heeft het hoofdbureau 
van de partij het liever niet 
en dat is wat anders dan 
een verbod”. Er is onthef
fing gevraagd en gekregen, 
want men wil de ambities 

voorzien. De toegang is gra
tis, maar een entreebewijs 
wel noodzakelijk. Nu blijkt 
waarom, want 4 weken voor 
de avond plaatsvindt, is er 
geen stoel meer te krijgen. 
De zaal van hotel Faber, 
met plaats voor 153 bezoe

werd overgenomen door 
Van Kuijk, die besloot om 
ook het JuttersmuZEEum 
kosteloos een plek aan te 
bieden. 

Dat het plan pas nu werke
lijkheid is geworden heeft 
te maken gehad met de 
levertijd van de borden. “Ik 
had het liever een aantal 
maanden geleden al willen 
plaatsen maar dat kon de 
fabrikant niet waar maken. 
Daarom pas nu dus”, zei Van 
Kuijk.

Na de onthulling had het 
comité dat dit mogelijk 
heeft gemaakt een ver

van jonge politici niet in de 
weg staan. Daarbij komt 
dat Kramer zich opnieuw 
kandidaat had gesteld voor 
de gemeenteraad voordat 
hij beëdigd werd als lid van 
de Provinciale Staten en dat 
blijkt ook een reden te zijn 
om zijn lokale kandidatuur 
toe te staan. 

Het huidige raadslid en oud
wethouder Wilfred Tates 
trok zich vrijwillig terug. Hij 
wil, naar eigen zeggen, de 
jongeren meer de gelegen
heid geven om zich te vor
men. De rest van de lijst is 
als volgt: 8 Annemarie IJff
van Weel; 9 Dave Philipse; 
10 Cees Bruijnzeel; 11 Robin 
Homoet; 12 Hein Schrama; 13 
Jos van der Drift; 14 Marcel 
Meijer.

kers, zal tot de nok toe ge
vuld zijn. Medeorganisator 
Marcel Meijer vindt het ver
velend dat een hoop men
sen teleurgesteld moeten 
worden. Op de wachtlijst 
staan nog circa 50 men
sen. Zij zullen in februari, 
als de presentatie over de 
‘Naoorlogse sloop’ voor de 
4e maal wordt vertoond, 
een nieuwe kans krijgen. 

rassing voor de gemeente. 
Willigers kreeg uit handen 
van Gillis Kok een tweede 
exemplaar van de platte
grond overhandigd, die be
doeld is om op het parkeer
terrein De Zuid te plaatsen. 
De vertegenwoordiger van 
de gemeente was daarmee 
duidelijk in zijn nopjes en 
beloofde het zo spoedig 
mogelijk te plaatsen. Het is 
de bedoeling dat er de ko
mende tijd een aantal nieu
we locaties van een bord 
worden voorzien. Circuit 
Park Zandvoort en bij de 
uitgang van het NSstation 
zijn locaties waar een exem
plaar zal verschijnen.

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

 deCeMbeR	 deCeMbeR 	

vervolg - pagina 1 - Eerste plattegrond onthuld
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Beste lieve kinderen

Kom zondag 1 december allemaal naar grand café XL 
want om 16.00 uur komt daar de Sint op bezoek

Hij neemt voor ieder van jullie 
een cadeautje mee uit Spanje

Groeten van de Sint en zijn swingende Pieten

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8 | Tel. 5712252 
info@grandcafexl.nl

Muziek uit de hemel

De dienst van komende zondag in de Protestantse kerk, 
wordt een bijzondere. Ds. Theo Hop uit Hillegom laat in de 
dienst, die zoals gebruikelijk om 10.00 uur begint, muziek 
horen uit de russisch Orthodoxe Kerk. De muziek is opge-
nomen in de kerkdienst met als thema: ‘De kerk, daar zit 
muziek in’.

Iedereen die deze Russische 
kerkmuziek hoort is onder 
de indruk: de meeslepende 
melodieën, de lage basstem
men, de muzikale afwisse
lingen. In de met veel kaar
sen en iconen versierde kerk 
klinkt het op zijn mooist. 

De muziek uit de Russisch 
Orthodoxe Kerk klinkt 
heel anders dan de onze. 
De wortels l iggen in 
Constantinopel; de Westerse 
kerkmuziek komt uit Rome, 
en na de Reformatie uit 
Straatsburg en Genève. De 
kerkdiensten zien er heel 
anders uit. Bij hen wordt de 
hele dienst, de Liturgie, ge
zongen door de liturg (=dia
ken), het koor of de priester. 
Er wordt gezongen in de 
landstaal. In Rusland is dat 
het oudRussisch, ook wel 
Kerkslavisch genoemd. Sinds 
1880 mogen in Rusland de 
vrouwen meezingen en be

staan de koren uit mannen 
en vrouwen. In Griekenland 
is dat nog steeds niet het 
geval. Er wordt gezongen 
zonder muziekinstrumen
ten want wát er gezongen 
wordt is veel belangrijker 
dan de mooie muzikale be
geleiding of de muziek op 
zich, zo hebben de oude 
kerkvaders beslist. Daarom 
zijn de melodieën vaak ook 
heel eenvoudig. De viering in 
de Russisch Orthodoxe Kerk 
duurt minstens twee uur. En 
al die tijd staat men! Want 
voor de Allerhoogste toon je 
eerbied. 

Dominee Hop is een groot 
kenner van deze muziek en 
daarom de aangewezen 
persoon om deze bijzon
dere kerkdienst te leiden 
die zondag 1 december, in 
de Protestantse kerk aan 
het kerkplein, om 10.00 uur 
begint.

burgerlijke stand
18 november - 24 november 2013

Geboren:
Valentijn Julian Olivier, zoon van: Koper, Jeroen en: Belunek, 
Kirsten Maria Theresia
Rune Siem, zoon van: Dijs, Hans en: Kwakernaak, Fenna
Carmen Elisa Berthe, dochter van: Sandbergen, Andor 
Hendrik en: van Veen, Bettina Jacobina

Overleden:
Glas, Johannes Adrianus, geb. 1938
Keizer, geb. Langelo, Ummechiena, geb. 1917
Mewe, Frank, geb . 1944
Terol, Cornelis, geb. 1925
Sebregts, Dirk, geb. 1954

kerkdiensten - a.s. zondag 

Maak uw eigen Kerststuk 
Onder het genot van koffie en lekkers maakt u onder begeleiding 
van Jolanda Meier een prachtig eigen kerststuk. Inclusief materiaal-
kosten € 25,-
Woensdag 10:30 – 12:30 uur 11 december

Fotografie - van kiekje naar foto 

Een cursus voor mensen die meer willen doen met hun camera.Onder 
leiding van een fotograaf leert u de techniek van uw camera gebruiken.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur 13 februari t/m 27 maart

Hatha Yoga
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt 
met eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt 
nieuwe energie en innerlijke kracht. 
Woensdag 11:00 – 12:00 uur 15 januari t/m 9 april
Met meditatie:
vrijdag 11:00 – 12:15 uur 17 januari t/m 11 april

Open Atelier, 
Onze docente Mona Meier Adegeest laat u uw mogelijkheden 
van tekenen en schilderen zien. 
Dinsdag 9:30 – 12:00 uur 21 januari t/m 15 april

Bridge Beginners
Een spel voor hoofd en handen dat over de hele wereld  
gespeeld wordt.
Maandag 19:30 – 21:30 uur  20 januari t/m 14 april

Pimp je kleding
Is je spijkerjasje te saai of wil je dat T-shirt veranderen? 
Neem een kledingstuk mee en maak er iets nieuws van.
Dinsdag 19:30 – 22:00 uur 25 februari t/m 4 maart

Typevaardigheid voor Kinderen
Voor kinderen die toch het beste leren op een cursus waarbij ze 
de rest van de week thuis dienen te oefenen. Goed leren typen, 
daar heb je de rest van je leven baat bij.
Donderdag 15:30 t/m 16:30 uur 23 januari t/m 17 april 

Senioren Computercursus
Starters Windows 8, met eigen laptop. Wanneer u wilt beginnen 
met uw laptop en nog geen ervaring heeft met Windows.
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur 14 januari t/m 28 januari 
Windows 8 met eigen laptop:
Wanneer u wilt overstappen op Windows 8.
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur 4 februari t/m 25 februari

Glas in Lood - Voor beginners en gevorderden

Glas in Lood is een oeroude ambacht die nog steeds prachtige 
resultaten geeft. Met behulp van de docent leert men het glas te 
snijden en in het lood te zetten. 
Woensdag 19:30 – 22:00 uur 29 januari t/m 26 maart

Spaans à la Carte Vervolg 
Beginnerscursus voor mensen met enige voorkennis van de Spaan-
se taal. We werken in het 2de deel van het boek: Spaans à la Carte.
Woensdag 19:00 - 20:30 uur 25 september t/m 18 december
Spaans Beginners II 
Een hoogdrempelige cursus waarin er meer ingegaan wordt op de 
Spaanse grammatica. Voor mensen met enige voorkennis van de 
Spaanse taal.
Woensdag 20:30 - 22:00 uur 25 september t/m 18 december

Frans Gevorderden 
Een intensieve cursus voor mensen die al basiskennis van de Franse 
taal hebben. Er wordt gepraat over actuele onderwerpen in de 
Franse media. 
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur 17 januari t/m 11 april

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met Hella Wanders 
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Ds. A. Hop uit Hillegom
www.kerkzandvoort.nl

rK Parochie St. agatha
10.00 uur Pastoor M. Wagemaker
www.aap-parochies.nl

rK Parochie antonius & Paulus
10.00 uur Mevr. M. Holt

Evangelische Gemeente
www.gebedzandvoort.nl
Huis van Gebed Zandvoort
10.00 uur Echtpaar Souisavan Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken Haltestraat 62B

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023  57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06  434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06  144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023  57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06  113 91 478 • www.zvoverspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.400 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Sinterklaasavond donderdag 5 dec geopend
Surprise menu € 15,00

boerenpaté met salade


tournedos met stroganoff saus


surprise dessert
reserveren gewenst

Zeestraat 38
2042 lC Zandvoort
tel 023 5736633
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

zorginstelling onvermijde
lijk is. Maar wat gebeurt er 
nu precies in het verpleeg
huis? Heb je daar als partner 
nog iets te vertellen? Wat 
is een familieraad en waar 
moet je zijn als je klachten 
hebt? Die onderwerpen 
worden behandeld in het 
Alzheimer Café Zandvoort 
van woensdag 4 decem
ber in OOK Zandvoort, 
Flemingstraat 55. Aanvang 
19.30 uur. 

Evi weer in dé gids
Restaurant Evi in de Zee
straat werd vorig jaar ge
noteerd in de Michelin Gids, 
de bijbel voor lekker eten in 
Nederland. Na slechts één 
jaar werd het restaurant 
met één zogeheten ‘couvert’ 
opgenomen. Hoewel het de 
laagste gradering is, is het 
wel iets om trots op te zijn. 
De spanning was afgelopen 
maandag, toen de nieuwe 
gids in Maastricht gepre
senteerd werd, dan ook 
hoog. Zou John de Kluijver 
en zijn brigade de toets op
nieuw hebben doorstaan? 
Dat bleek het geval en dus 
blijft restaurant Evi het 
enige Zandvoortse restau
rant dat staat vermeld in de 
Michelin Gids voor 2014!

Vos op visite

Afgelopen zaterdag zat een 
bewoner in zijn achtertuin 
in de Brederodestraat, toen 
opeens deze vos op visite 
kwam. Blijkbaar had het 
sluwe dier zijn zinnen ge
zet op de bewoner van het 
vogelhuisje, maar die gaf 
niet thuis. Wel gaf het een 
bijzonder plaatje dat snel 
werd vastgelegd met een 
camera.

Droomwens vervuld

Een van de cliënten van 
Nieuw Unicum wilde 
graag eens een wedstrijd 
van een Engelse voetbal
club bijwonen. Een reis 
naar het buitenland zat er 
helaas niet in, maar stich
ting Vrienden van Nieuw 
Unicum riep de hulp in 
van een voetbalexpert die 
de wedstrijdschema's van 
de Champions League uit
ploos en een mooie wed
strijd uitkoos: AjaxCeltic op 
6 november. Gelukkig bleek 
de AjaxFoundation bereid 
om twee kaarten voor 
hem te reserveren en hem 
een VIPavond te bezorgen. 
Hartelijk dank hiervoor!

In actie voor de 
Filippijnen

De leerlingen van de open
bare basisschool Hannie 
Schaft hebben zich de 
ramp in de Filippijnen erg 
aangetrokken. Zij waren 
zo geraakt door de heftige 
beelden dat zij in actie wil
den komen. De actie heeft 
de vorm gekregen van een 
soort olievlek. Twee leer
lingen uit groep 4 wilden 
graag iets betekenen voor 
de mensen die deze ramp 
hebben overleefd. Zij zijn 
de klassen langs gegaan 
en gingen in gesprek met 
de leerlingenraad. Al heel 
gauw wilden alle kinderen 
meehelpen. Met zelfge
maakte posters werd ie

dereen opgeroepen in actie 
te komen. Inmiddels is al 
een flink bedrag opgehaald. 
De actie loopt nog tot 6 de
cember, daarna zal het totaal 
bedrag overgemaakt worden 
op giro 555.

Peuter-/kleuter-
zwemmen
Sinds enige tijd biedt Center 
Parcs Park Zandvoort op 
woensdagochtend peuter/
kleuterzwemmen aan als 
activiteit in het zwembad. 
Naar aanleiding van de en
thousiaste reacties van ou
ders heeft Park Zandvoort 
besloten de activiteit per 1 
december aanstaande uit 
te breiden naar 2x per week 
en wel op woensdag en 
zondagochtend van 10.00 
tot 10.45 uur. Om dit te vie
ren, heeft het management 
Peuterschool De Dribbel uit
genodigd om met het peu
ter/kleuterzwemmen ken
nis te komen maken. Peuter/ 
kleuterzwemmen is er om 
de kinderen watervreesvrij 
te maken en is de voorloper 
voor het zogenoemde ABC 
zwemmen, dat ook bij Center 
Parcs gegeven wordt. Hoe 
vrijer het kind in het water 
is, des te sneller doorloopt 
het, het ABCtraject. 

Wethouder is  
vader geworden
Wethouder Andor Sand
bergen en partner Bettina 
van Veen zijn vorige week 
ouders geworden van een 
gezonde dochter, Carmen 
Elisa Berthe. Het gebeurt niet 
iedere dag dat een zittende 
wethouder in Zandvoort 
vader wordt. Namens de 
Zandvoortse Courant van 
harte gefeliciteerd en veel 
geluk met jullie dochter!

Wat gebeurt er in
het verpleeghuis?
Als de zorg voor iemand met 
dementie te zwaar wordt in 
de thuissituatie, komt er een 
moment dat opname in een 

ZaNDVOOrT SCHOON!? 
en het verschil tussen blad en blad

Gemeente Zandvoort

Een afgedankt dag-, week- of maandblad moet na gebruik altijd 
apart worden gehouden van het huisvuil. Dat kan ofwel in een van 
de openbare oud-papierbakken die op veel plekken in de gemeente 
staan, ofwel in de huis-aan-huis bak die de gemeente gratis op 
verzoek levert. Het beoogd hergebruik van grondstoffen stijgt 
hiermee en je krijgt zo een daling van de afvalverwerkingskosten. 

Boomblad kan prima in de tuin verwerkt worden of mag vanzelf-
sprekend in de groene GFT emmer. Er is nu tijdelijk nog een extra 
voorziening: Verspreid over de gemeente staan momenteel grote 
verzamelbakken voor bladafval. Hierin mogen bewoners zelf blad 
van de straat en uit de tuin inwerpen. De gemeente leegt ze peri-
odiek en voert het blad af naar de groenverwerker.
Samen maken we van de nood een deugd en houden we zo 
ZANDVOORT SCHOON!?

Yentl, op krukken, neemt de hoofdprijs in ontvangst van Sinterklaas

Sinterklaas redt de Feestmarkt
Dat de Feestmarkt van afgelopen zondag een stuk minder 
kramen telde dan verwacht, betekende niet meteen dat de 
markt een flop was. Dat kwam mede door SinterKLaaS en 
zijn actieve Zwarte Pieten, die vorige week tijdens de intocht 
ook al zoveel mensen op de been kregen. Het publiek hing 
zondag massaal aan de lippen van de Goedheiligman, die op 
het podium de prijzen uitreikte van de kleurplaatwedstrijd.

Even dreigde deze ceremo
nie in het water te vallen, 
want de schatkist waarin 
de winnende tekeningen 
zaten, was plotseling ver
dwenen. Ondanks een 
massale zoektocht van alle 
Pieten, bleef de kist zoek. 
Totdat plotseling Bram de 
Piraat in zijn strandwagen 
het Raadhuisplein opreed 
en vol trots de schatkist 
tevoorschijn toverde. Bram 
vertelde de Sint, die duide
lijk opgelucht was, dat hij 
de kist uit zee had gevist ter 
hoogte van strandpaviljoen 
Thalassa. De schatkist was 
waarschijnlijk over boord 

gevallen toen de Sint vo
rige week met de boot in 
Zandvoort aankwam. Op de 
vraag aan Sinterklaas wat hij 
had gedaan als de kist niet 
was gevonden, gaf hij een 
even verrassend als logisch 
antwoord. “Dan had ik net zo 
lang blijven zitten tot de kist 
alsnog gevonden was, al had 
het nachtwerk geworden”, 
aldus de Sint.

Uiteindelijk kon Sinterklaas 
na lang wachten de twin
tig prijswinnaars bekend 
maken en belonen met 
mooie cadeaus. De hoofd
prijs, vier VIPkaarten voor 

het Kerstcircus van Herman 
Renz, werd gewonnen door 
Yentl Lelsz, die vanwege een 
gebroken enkel met kruk
ken het podium beklom om 
uit handen van de Sint haar 
hoofdprijs in ontvangst te 
nemen. Yentl had haar over
winning te danken aan haar 
techniek die zij bij het kleu
ren had gebruikt: duizenden 
puntjes die samen een waar 
kleurenkunstwerk vormden. 
De tweede prijs, een pannen
koek eten bij De Lachende 
Zeerover, was voor Jasper van 
Dam. De Sint had voor alle 
twintig prijswinnaars een 
extra verrassing: komende 
zondag mogen zij aanwezig 
zijn bij het Sinterklaasontbijt 
bij Thalassa, waar kinderen 
ook nog eens zelf peperno
ten mogen komen bakken.

Na de uitgebreide prijsuit
reiking liep de Sint onver
moeid over de Feestmarkt, 
wat de marktkooplieden 
hooglijk waardeerden want 
de Goedheiligman nam 
een grote schare publiek 
met zich mee. Goed voor 
de handel! Tot slot wilde 
SinterKLAAS de verslagge
ver van deze krant, zittend 
op het overdekte terras van 
XL, nog even de hand schud
den. Dat leidde er toe dat het 
hele terras de Sint toezong 
met ‘Sinterklaasje kom maar 
binnen met je knecht’. Over 
goede pr gesproken…
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Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Pluspunt Zandvoort zoekt een

Lid van de Raad van Toezicht

Meer informatie op 
www. pluspuntzandvoort.nl

reserveer nu voor de sinterklaasbrunch!
Bel: 023-5720000
Volwassenen (vanaf 12 jaar) € 20,95
Kinderen (van 3 t/m 11 jaar) € 8,50
Kinderen t/m 2 jaar GRATIS

met
Pieten!

Op zondag 1 december van 11.30 tot 14.00 uur
sinterklaasbrunch
lekker brunchen met sinterklaas en zijn Pieten!

Ga voor meer informatie naar www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort

The market restaurant - strandhotel Zandvoort

Center Parcs strandhotel Zandvoort
Trompstraat 2
2041 JB  Zandvoort
T 023-57420000

Stem op: Bruna Balkenende Zandvoort
 

Hartelijk dank voor uw stem !

www.gezelligstewinkel.nlStem via

en maak kans op leuke prijzen

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Vergeet uw Sint 
bestelling niet te doen, 

o.a., speculaas, banket staven, 
banket letters, chocolade letters, 

marsepein, gevulde speculaas, 
speculaas staven, 

speculaas poppen, enz.

Let op! 
maandag 2 december 

open van 12.30 uur tot 17.00 uur

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Het was een groot feest op 14 november in het Raadhuis!

Wethouder Gert Toonen en John Lemmens (de voorzitter van 
de Sportraad Zandvoort) huldigden daar de kampioenen van 
het jaar 2012-2013. 

Deze avond is mede mogelijk gemaakt door: 
de VVV - AH - Bruna Balkenende - Snackbar Het Plein 
Center Parcs - Fritures D'anvers - Rabobank 
ondernemersadvies Zeg maar - Dennis Moerenburg 
Harry Oliebol - de Bodes Mario en Arie en Tamara.

Op naar het volgend jaar!

De sportraad Zandvoort
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Felicitaties van Sinterklaas voor Toko Bintang
Bewoners van Nieuw Unicum maken veel gebruik van het Schelpenpad

Oefenduik in Zandvoort | Foto: Pr/ Unox

Toko Bintang viert 
tienjarig bestaan 

Pepernoten bakken 

afgelopen zondag vierden rob en Nunkie Duijn het feit dat 
ze tien jaar geleden Toko Bintang zijn begonnen in de Hal-
testraat. De zaak, waar je zo lekker kan eten en die vooral 
bekend werd door de heerlijke Indonesische gerechten, de 
uitgebreide catering en afhaal mogelijkheden. 

Strandpaviljoen Thalassa (18) organiseert komende zondag 
voor de kleinste Zandvoortertjes een mooie sinterklaasoch-
tend. Kinderen tot en met 8 jaar mogen sowieso deze week 
hun schoen komen zetten, die wellicht zondag gevuld zal 
zijn. Onder het zingen van sinterklaasliedjes mogen de 
schoenen dan opgehaald worden.

Al tien jaar lang zijn Rob en 
Nunkie superactief in hun 
zaak aan de gang, waarbij 
vooral Nunkie uitblinkt door 
haar zeer gewaardeerde kook
kunst en gastvrijheid. Rob, 
haar trouwe rechterhand, is 
vooral actief in grote of kleine 
cateringopdrachten voor be
drijven als KLM, Raceplanet 
van Bleekemolen en Circuit 
Park Zandvoort. Wegens een 
ingrijpende niertransplanta
tie van Nunkie, zo’n anderhalf 

Het wordt zondag echt een 
ochtend vol verrassingen. Na 
een heus sinterklaasontbijt 
gaan de kinderen samen 
met de chefkok echte pe
pernoten bakken! Als die de 
oven in gaan zal Bram de 
Piraat ze voor een spannend 
ritje langs het strand mee
nemen, waarna de peperno
ten klaar zijn om geproefd te 
worden. Omdat een deel van 
de ochtend echt geheim is, 
heeft Zwarte Piet niets meer 
aan de Zandvoortse Courant 

jaar geleden, is er toch duide
lijk wat gas terug genomen. 
Want op tijd rust nemen is 
voor haar noodzakelijk om 
ook de volgende dag weer 
met volle inzet in de zaak te 
kunnen werken. Een stel on
dernemers waar Zandvoort 
trots op kan zijn. En tot hun 
grote verrassing stapte ook 
Sinterklaas met twee hoofd
pieten binnen om het sympa
thieke echtpaar uitbundig te 
feliciteren.

verteld, dat kunnen de kin
deren zelf meemaken. Er zijn 
wel een paar spelregels aan 
deze fantastische ochtend 
verbonden. Zo mogen de 
kinderen niet ouder zijn dan 
8 jaar en moeten ze onder 
begeleiding van minimaal 
één volwassene zijn. De 
kosten aan deze Pepernoten 
Party, inclusief ontbijt en alle 
activiteiten bedraagt € 7,50 
per kind. De begeleidende 
volwassene betaalt € 10 
voor het ontbijt.

Help de rolstoelgebruikers en red het Schelpenpad 

Kriebels bij organisatoren Nederlandse nieuwjaarsduiken

Op zaterdag 14 december gaan vrijwilligers aan de slag bij 
zorginstelling Nieuw Unicum, om het unieke Schelpenpad 
in het duingebied open te houden voor rolstoelgebruikers. 
Bij deze werkochtend in de natuur kan de organisatie nog 
heel wat extra handen gebruiken. Heeft u interesse? meldt 
u zich dan gelijk aan, er wordt afgesloten met een geza-
menlijke lunch.

Het einde van het jaar nadert en dus komen onder an-
dere bij de organisatoren van alle Nieuwjaarsduiken in 
Nederland de kriebels weer boven. Het betekent ook dat 
deze enthousiastelingen alweer druk bezig zijn met de 
voorbereidingen voor de Nieuwjaarsduik 2014, ook in 
Zandvoort.

Zorgcomplex Nieuw Unicum 
aan de Zandvoortselaan, 
dat onderdak biedt aan 
240 cliënten met licha
melijke beperkingen, ligt 
tegen het Nationaal Park 
ZuidKennemerland aan. 
Beeldend kunstenaar John 
Kormeling had in 1993 een 
geweldig idee. Omdat de 
meeste cliënten zich al

Afgelopen zondag vond de 
officiële aftrap plaats waar
bij alle organisatoren van 

leen per rolstoel kunnen 
verplaatsen, ontwierp hij 
voor Nieuw Unicum een 
bochtig Schelpenpad dat 
door het duinterrein van 
de instelling kronkelt. Hij 
ontwierp het pad zo, dat 
rolstoelgebruikers er ont
spannen overheen konden 
rijden. Sindsdien is het voor 
hen genieten geblazen. 

de Nieuwjaarsduiken uit 
het hele land, bij Beachclub 
N°5 op het Zandvoortse 

Regelmatig staan ze oog in 
oog met de vele herten en 
reeën op het terrein en ook 
luisteren ze in het voorjaar 
naar de vele nachtegalen 
langs het pad. 

Met de krappere budget
ten van de laatste tijd is het 
steeds lastiger om naast de 
aangelegde tuinen ook de 
omringende duinnatuur, 
inclusief Schelpenpad te 
beheren. Oprukkend duin
struweel en jonge bomen 
groeien er overheen en de 
doorgang wordt steeds 
smaller. In de toekomst 
dreigt het daardoor moei
lijker begaanbaar te wor
den. Zowel Nieuw Unicum 
als een aantal betrok
ken vrijwilligers willen, 
met ondersteuning van 
Landschap NoordHolland, 
dit Schelpenpad redden en 
steken daarom zaterdag 14 
december de handen uit de 
mouwen. 

Tijdens de werkdag wor
den struiken, jonge bomen 
en Amerikaanse vogel

strand bijeen kwamen om 
de laatste puntjes op de 
spreekwoordelijke ‘i’ te zet
ten voor een perfecte orga
nisatie op Nieuwjaarsdag. 
De Zandvoortse organisa
tie, gastheer voor de bij
eenkomst, had het leuke 
idee opgevat om na afloop 
alvast gezamenlijk een 
proefduik te nemen in de 
Noordzee.

Dit jaar stevenen de Neder
landse Nieuw jaars duiken, 
die van Zandvoort was 
ooit de eerste, af op een re
cordaantal duikhelden en 
locaties. Naar verwach
ting trotseren er namelijk 
op Nieuwjaarsdag maar 
liefst 42.000 Nederlanders 
het koude water op inmid
dels al 106 duiklocaties in 
Nederland. Tegenwoordig 

kers teruggesnoeid. Peter 
Mol, projectmedewerker 
Landschap NoordHolland: 
"We hopen dat uit deze dag 
een vaste vrijwilligersgroep 
zal ontstaan. Langs het 
Schelpenpad valt nog veel 
voor de natuur en de cliën
ten van Nieuw Unicum te 
verbeteren. Zo willen we de 
zichtlijnen op het Nationaal 
Park herstellen, hoekjes met 
zeldzame en bloemrijke 
duinvegetatie ontwikkelen 
en het pad zelf restaureren 
door nieuwe schelpen aan 
te vullen."

Wilt u meehelpen? Geeft u 
zich dan op bij Angelique 
van Deursen, via tel. 06
13352688 of per email: 
a.van.deursen@nieuwuni
cum.nl. Om 09.15 uur wordt 
er in de Koepel, op het ter
rein van Nieuw Unicum, 
verzameld en van 09.30 tot 
13.30 uur wordt er aan het 
pad gewerkt. Vervolgens 
wordt er een gezamenlijk 
lunch, met soep en brood
jes, door Nieuw Unicum be
schikbaar gesteld. 

zijn dat niet alleen loca
ties in de Noordzee, maar 
steeds vaker worden ook in 
allerlei meren en rivieren 
Nieuwjaarsduiken georga
niseerd.
 
Naast de traditionele dui
ken in Nederland zijn de 
voorbereidingen over de 
grenzen ook al in volle 
gang. Op 11 locaties ver
spreid over de aardbol, 
worden nieuwjaarsduiken 
georganiseerd. Zo hebben 
de eerste Unox mutsen, 
een teken dat men met de 
‘duik der duiken’ heeft mee
gedaan, Gambia al bereikt 
en bereiden fanatiekelin
gen zich voor om in onder 
andere Curaçao, Zuid Afrika 
en Abu Dhabi eveneens een 
frisse duik te gaan nemen. 
Hoewel fris……..?
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www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

Elementen	  hebben	  twee	  
gezichten:	  hun	  pure	  

gesteldheid	  en	  de	  chemische	  
verbindingen	  die	  ze	  aangaan	  
met	  andere	  s

ZANDVOORTS MUSEUM

THE ELEMENTS

Zandvoorts Museum  Swaluestraat 1  Zandvoort  023-5740280  www.zandvoortsmuseum.nl

4 DECEMBER ‘13 T/M 2 MAART ‘14
WOENSDAG-ZONDAG VAN 13-17 UUR

DEELNEMENDE KUNSTENAARS:

MAURICE BRASPENNING, IRINA BIRGER, CAROLINE DE BRUIJN, CHARLOTTE DUMAS, 
TAMAR FRANK, WINEKE GARTZ, FRANK HAVERMANS, ADMIRE KAMUDZENGERERE, 

KEETJE MANS, JACCO OLIVIER, INGE REISBERMAN, MARCEL VAN DER VLUGT,  HANS WILSCHUT

TexACO ZAnDVOORT
Texaco Zandvoort zoekt Medewerk(st)er

Wil jij ons team komen versterken? En kan jij omgaan met de verantwoording voor de shop, de pompen en de 
wasstraat. De zorg voor een gevulde, schone winkel en klanten bedienen op een klantvriendelijke manier. Het 
tankstation is doordeweeks open van 07:00 uur tot 19:00 uur en in het weekend van 08:00 uur tot 18:00 uur.

Functie-eisen:
• 18 jaar of ouder
• ± 12 uur per week beschikbaar
• Flexibel met wisselende werktijden
• Klantvriendelijk
• Zelfstandig in de werkzaamheden

Interesse?
Mail je sollicitatie brief en je CV naar Mary Kuiper, marykuiper@autostrijder.nl

Auto Strijder BV 
Burg. v. Alphenstraat 102 

2041 KP Zandvoort

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

€ 27,50 € 89,00

HET DECEMBERCADEAU 
NU TE KOOP BIJ BRUNA

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Uw zorgpremie 2014 bij ons

€ 84,60!
met standaard eigen risico

en
 met volledige keuze vrijheid 

€ 89,96

Bereken het zelf op 
www.dorsmAn.nl

of bel 023-5714534
Passage 11
Zandvoort

Kostverlorenstraat 121, 2042 PE Zandvoort
tel: 023 57 168 41
info@notarissenzandvoort.nl
www.notarissenzandvoort.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

Boulevard Barnaart
2041 KB Zandvoort aan Zee
T 023- 571 5660
www.thalassa18.nl
info@thalassa18.nl

o, kom er eens kijken, 
wat ik op m’n bordje vind…

Op zondag 1 december kunt u genieten van een heerlijk 
driegangen surprisediner in ouderwetse Sinterklaassfeer, à € 29,50!

Natuurlijk wordt de avond opgeluisterd door de onvolprezen Pietenband. 
En heel misschien… als hij tijd heeft…

Vol verwachting klopt ons hart!

Voor alle kinderen uit Zandvoort en daarbuiten!

Kom je a.s. zondagochtend 
ook pepernoten bakken bij Thalassa?

De Pepernoten Party is bestemd voor kids tot en met 8 jaar, onder begeleiding 
van een volwassene. De kosten voor dit spektakel zijn € 7,50 per kind, 
inclusief alle verrassende activiteiten en voor de begeleiders € 10,- p.p. 

We beginnen om 10 uur met een gezellig Sinterklaasontbijt. 

P.S. Heb je je schoentje al bij ons gezet? Dat kan nog t/m a.s. zaterdag!

strandpaviljoen 18

Laat u deze avond meevoeren in de wereld van 

cabaret, illusie, verwondering, theater en mentalisme, 

waarbij ook veel te lachen valt.

Kom vooral op tijd, want Rob & Emiel ontvangen 

u zelf om 19.00 uur!

Ook onze koks willen u graag betoveren met een 

heerlijk 4-gangendiner (keuze uit vis en vlees)

€ 75,-

zie ommezijde >

Magic Cabaret Theater Diner
met Rob & Emiel (bekend van TV) 

maandag 28 oktober 2013, aanvang: 19:00 uur

THA1323 Illusionisten kaart A5.indd   2 9/27/13   3:22 PM
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Sinds afgelopen augustus kunt u in Zandvoort terecht voor 
adviezen op het gebied van ergotherapie. De geboren en 
getogen Zandvoortse Denise maas (33) oefent dit para-
medische beroep sinds kort zelfstandig uit. Na haar Hbo-
opleiding bij de Hogeschool van amsterdam heeft ze nog 
verschillende aanvullende cursussen gevolgd.

Op mijn vraag wat ergothe
rapie precies inhoudt, ant
woordt ze: “Ergotherapie biedt 
ondersteuning en oplossingen 
wanneer er problemen zijn bij 
het uitvoeren van activiteiten 
in het dagelijks leven, zowel 
voor volwassenen als voor 
kinderen. Deze problemen 
kunnen zijn ontstaan door 
ouderdom, ziekte, ongeval, 
ontwikkelingsachterstand, 
een psychische aandoening of 
een lichamelijke beperking. Ik 
probeer door het aanpassen 
van de omgeving, adviseren 
van hulpmiddelen, training en 
advies geven aan de betrokke
nen, ook aan de mantelzorger, 
optimale omstandigheden te 
creëren waardoor de persoon 
het maximale uit zijn of haar 
kunnen zal halen.”

Ergotherapie bij kinderen 
biedt ondersteuning wan
neer een kind thuis, op school 
of bij het uitoefenen van 
hobby’s problemen ervaart. 
Bijvoorbeeld problemen met 
de zelfverzorging (veters strik
ken), concentratie (hiervoor is 

speelt de jubileumvoorstelling ‘Oliver Twist’ 
in Theater de Krocht

Ergotherapie Zandvoort

onder andere een speciaal 
‘wiebelkussen’ ontwikkeld 
voor kinderen die moeite 
hebben met stil zitten), spel 
of schoolse vaardigheden zo
als schrijven of lezen. Vooral 
schrijfproblemen kunnen in 
de klas tot problemen lijden. 
In elke klas in het reguliere 
onderwijs zitten zeker 2 of 3 
kinderen die vergeleken met 
de rest niet goed mee kunnen 
komen. Bij ergotherapie wordt 
er geoefend met de fijne mo
toriek, schrijven, het kunnen 
volbrengen van een taak, be
tere concentratie en spelen. 
Alles wordt de kinderen in 
spelvorm aangeboden. Door 
het aanpassen van de omge
ving, hulpmiddelen, training 
en advies geven aan ouders/
verzorgers, leerkrachten en 
andere disciplines, zoals fysio
therapeuten en logopedisten, 
kan een kind zich zo goed mo
gelijk ontwikkelen.

Voor volwassenen kan ergo
therapie uitkomst bieden in
dien bijvoorbeeld, als gevolg 
van reuma, het steeds moei

door Erna Meijer

lijker wordt om zelf de afwas 
te doen, te koken of zich aan 
te kleden. Hiervoor zijn diverse 
hulpmiddelen beschikbaar, 
maar ook speciale messen 
om het snijden te vergemak
kelijken of een fles te openen. 
Zo bestaan er eveneens aan
kleedstokken. De hulpmidde
len kunnen zowel tijdelijk als 
permanent een verlichting ge
ven en natuurlijk worden deze 
eerst uitgeprobeerd. Denise 
Maas komt voor een intakege
sprek bij de mensen thuis en 
observeert, ook zeer belang
rijk, onder meer naar de hou
ding van de betreffende per
soon. Veiligheid is eveneens 
een belangrijk onderdeel van 
de mogelijkheden die ergothe
rapie kan bieden. Zo geeft zij 
valpreventie in huis, waarbij 
gelet wordt op drempels maar 
ook de aanwezigheid van beu
gels bij een trap of in de bad
kamer kan er voor zorgen dat 
het veiliger wordt. Adviezen 
en/of trainingen voor een 
scootmobiel rijden behoren 
ook tot de mogelijkheden, 
alsmede ondersteuning voor 
mensen met psychiatrische 
problematiek bij het vinden 
van een dagbesteding of werk. 

Vanuit de basisverzekering 
wordt 10 uur per jaar aan er
gotherapie vergoed en, afhan
kelijk van sommige aanvul
lende verzekeringen, meer. In 
principe is er geen verwijzing 
van de huisarts nodig; u kunt 
direct contact opnemen met 
de praktijk. 

Denise Maas is de hele week, 
ook ’s avonds, bereikbaar op 
0651361148. Vanaf 29 no
vember is zij iedere vrijdag
middag bij fysiotherapie
praktijk ‘De Prinsenhof’ aan 
de Swaluestraat 33. Kijk voor 
meer informatie op www.er
gotherapiezandvoort.nl.

STOPOZ en interpellaties 
roepen veel vragen op

Toneelvereniging Wim Hildering 1948 - 2013

In de vergadering gemeenteraad-Debat van afgelopen 
dinsdag kwamen de tongen los bij een drietal agendapun-
ten. Goedkeuring begrotingswijziging 2013 en begroting 
2014 openbaar basisonderwijs, de interpellaties van OPZ 
aangaande de verkoop van de nieuwe brandweerkazerne 
aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VrK) en de inter-
pellatie van GBZ over het bedrijventerrein in Nieuw Noord.

De Stichting Openbaar Pri
mair Onderwijs ZuidKen
ne mer land (STOPOZ), een ge
meenschappelijke regeling 
uit 2004 van de gemeen
ten Ben  ne broek, Bloemen
daal, Haar lem merliede en 
Spaarn  woude, Heemstede 
en Zand  voort, heeft sinds 
2009 een samenwerkings
verband met de stichting 
Spaar ne sant, een vergelijk
bare stichting in Haarlem 
en omgeving. Samen onder
steunen zij het bedrijfsbu
reau, en daar begon de sa
menwerking steeds meer af 
te brokkelen. STOPOZ wilde 
van Spaarnesant af mede 
omdat er in twee jaar tijd 
bijna € 600.000 verlies werd 
geleden. 

Spaarnesant wil daar wel 
in mee gaan maar eist een 
som geld van circa een half 
miljoen euro. Volgens Ruud 
Sandbergen (D66) gaat dat 
te ver. Hij wil dat STOPOZ een 
rechtszaak daarover begint. 
“Spaarnesant mag je ern
stig disfunctioneren verwij
ten. STOPOZ wil de weg van 
de minste weerstand be
wandelen en gaat daarom 
een juridische strijd tegen 
Spaarnesant uit de weg. Als 
we 6 ton uitgeven aan een 
onterechte regeling is dat 
niet goed”, zei de sociaalde
mocraat. 

Michel Demmers (GBZ) vindt 
dat ook de gemeente Zand
voort, als toezichthouder, 
niet goed gefunctioneerd 
heeft, Gert Jan Bluijs (CDA) 
vond dat er gesproken werd 
over budgetten waar de raad 
niets over te zeggen heeft 
en Virgil Bawits (GL) gaf aan 

te zullen tegenstemmen 
om een signaal af te geven. 
Wet houder Andor Sand
bergen steunde het STOPOZ
bestuur door te melden dat 
de Zandvoortse openbare 
scholen steeds beter pres
teren.” Bij stemming bleken 
alleen GL en D66 tegen het 
collegevoorstel te zijn.

Verkoop kazerne
De interpellatie van OPZ 
over de voorgenomen ver
koop van de nieuwe brand
weer kazerne maakte veel 
tongen los. Het college stelt 
voor om die te verkopen aan 
de VRK. Volgens Bouberg 
Wilson (OPZ) blijven echter 
de lasten voor de gemeente 
Zandvoort en daar is hij het 
niet mee eens. In niet minder 
dan 13 vragen vroeg de oude
renwoordvoerder het college 
om opheldering van, wat 
lijkt, een belastingtechnisch 
verhaal. Zandvoort betaalt 
per inwoner het hoogste be
drag aan de VRK, veel meer 
dan bijvoorbeeld Haarlem 
en Hoofddorp. Het feit dat 
Zandvoort voor de exploita
tiekosten op moet draaien 
schoot een aantal partijen 
eveneens in het verkeerde 
keelgat. Men is, en misschien 
wel terecht, bang dat de VRK 
deze ruimte die ze krijgt gaat 
onderverhuren aan bijvoor
beeld andere brandweer
korpsen voor cursussen enz. 
Dat zou de kosten op kunnen 
drijven. Vooral Bluijs maakte 
zich daar erg druk om: “Het 
is een onding wat hier ligt. 
Er zijn geen goede duidelijke 
afspraken. Wij willen net als 
Haarlem en Hoofddorp het
zelfde betalen.” Bij een inter
pellatie is er in principe geen 

tweede termijn mogelijk. 
Toch moest burgemeester 
Niek Meijer daar schoorvoe
tend mee instemmen, een 
unicum in feite. De verkoop 
moet voor 1 januari in kan
nen en kruiken zijn, want 
als dat niet gebeurt vist de 
gemeente Zandvoort achter 
het net met een teruggave 
van de BTW over de bouw
som.

Bedrijventerrein 
Het bedrijventerrein in 
Nieuw Noord kampt met het 
probleem dat er veel illegale 
bewoning is die tot nu toe 
werd gedoogd. Onlangs zijn 
een aantal wrakingsbrieven 
verstuurd die handhaving 
meldden. GBZ is het daar niet 
mee eens en had via een in
terpellatie een aantal vragen 
voor het college. Demmers 
wil voor het nieuwe bestem
mingsplan Bedrijventerrein, 
dat aanstaande is, de nota 
participatiebeleid gaan ge
bruiken. Volgens hem moet 
bewoning in bedrijfswonin
gen mogelijk zijn, maar wel 
onder voorwaarden. Volgens 
verantwoordelijk wethouder 
Belinda Göransson is er on
derzoek geweest naar ille
gale woningen. Vooral in de 
Max Planckstraat is volgens 
haar handhaving dringend 
gewenst. Een nieuwe toets 
dit jaar namelijk, liet zien 
dat het illegaal wonen toe 
is genomen. “De gemeente 
heeft klachten daarover ont
vangen en is dus verplicht 
te handhaven. Sommige 
gevallen kunnen gevaarlijk 
zijn in verband met het ont
breken van vluchtwegen en 
de brandweer weet er ook 
niets van.” Bluijs wil dat de 
gemeente de wrakingsbrie
ven terugtrekt en dat de 
materie op de agenda van de 
volgende vergadering komt 
te staan. Deze complexe zaak 
wordt uiteraard vervolgd.
De debatten en de besluit
vorming kunt u terugluis
teren via de gemeentelijke 
website.

Politiek verslag Raadsvergadering Debat & Besluit, d.d. 26 nov.

Kaartverkoop:
Vanaf donderdag 5 december
bij Bruna Balkenende | Grote Krocht

Speeldata:
Vrijdag 13 +  zaterdag 14 december
Vrijdag 20 +  zaterdag 21 december
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Vaste bezorg(st)er gezocht
Omgeving Tranendal
Ben jij onze bezorger die 2 keer per week  
(maandag en donderdag) de brievenbus  
van de buren wil laten klepperen? 
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek 
naar goede bijverdiensten?

Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat door weer 
en wind op pad om de kranten en/of folders te bezorgen. Ook ben je 
flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker op een 
brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?  
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

Leuke verdiensten!
De wijk telt rond de 250 adressen, 
verdiensten liggen dan gemiddeld tussen 
de € 25 en € 30 per week.

• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen 
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

WINTERBANDEN
de temperatuur daalt, dus tijd om 

de auto winterklaar te maken. 
Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij van der veld terecht voor:
• Winterbanden
• de- en monteren
• set banden wisselen
• balanceren
• reparaties
• accu’s
• opslag banden
• reinigen wielen

Heeft u al winterbanden? maak dan nu een  
afspraak om uw banden te wisselen.

 023-5730962

Tel. 023-532 2010

Helaas zijn wij genoodzaakt 
te stoppen met de 

verkoop van kerstbomen
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

 Tuincentrum

Kerstavond 24 december - à la carte met een wildkaartje
1e Kerstdag 25 december - zijn wij gesloten
2e Kerstdag 26 december - à la carte met een wildkaartje

Beide avonden worden ondersteund 
door onze zanger Dennis

Reserveren kan via tel. 5712252
Wij wensen u allen hele fijne feestdagen!

Kerst vieren bij 
Grand café restaurant XL
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Cinema Nostalgie 

Verkoop van boeken en tijdschriften 

Koningsboom en sierhek voor Prinses Beatrix

Zandvoorts Mannenkoor zingt 
in Huis in de Duinen

Dinsdag 3 december is het weer tijd voor de maandelijkse 
filmklassieker. Om 13.00 uur start de film It’s a wonderful life 
(1946) met James Stewart, Donna reed & Lionel Barrymore.

Bibliotheek Zandvoort houdt opruiming en doet veel afgeschreven materiaal in de ver-
koop. Iedereen is van harte welkom om van maandag 16 tot en met zaterdag 28 december 
te komen snuffelen. 

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix heeft maandag-
ochtend in de openbare Prinsessetuin van Paleis Noordein-
de een Koningsboom geplant. Dat meldde de rijks Voor-
lichtingsdienst. Het bijbehorende sierhek, dat er omheen 
staat, is ontworpen door onze plaatsgenoot margot Berk-
man, die zelf ook aanwezig was maandag.

Vorige week donderdag kwam de voltallige bezetting van 
het Zandvoorts mannenkoor op bezoek in het Huis in de 
Duinen. Onder leiding van dirigent Wim de Vries werden 
de bewoners op een heerlijke muziekmiddag getrakteerd.

Ontvangst met koffie/thee 
en cake vanaf 13.00 uur. De 
film vangt aan om 13.30 
uur. Kosten: € 7 inclusief 
Belbus, film, koffie en toe
slag. Zonder belbus: € 6. 
Indien u gebruik wilt maken 
van de Belbus, kunt u zich 
opgeven bij Pluspunt, tel. 
5717373. Losse kaarten (zon
der Belbus) zijn op de dag 
zelf te koop bij de kassa van 
Circus Zandvoort. Ko en Joke 
Luijkx zijn aanwezig om u te 
helpen bij de instap in de lift 
en/of naar de stoel. 

Er is van alles te koop. Jeugd
boeken, romans, bundels tijd
schriften, heel veel reisgidsen 
en nog veel meer. Fijn voor uw 

Over de film
George Bailey, een inwo
ner van het kleine stadje 
Bedford Falls, wil de wereld 
zien en grootse dingen doen. 
Omstandigheden en zijn ei
gen karakter dwingen hem 
echter in zijn geboortestadje 
te blijven om er een volgens 
hem, saai leven te leiden. 
Hij trouwt met zijn jeugd
liefde Mary, krijgt kinderen 
en tracht als bankier op een 
sociaal bewogen manier het 
leven in Bedford Falls voor 
iedereen een beetje aange

verzameling of om te lezen in 
de kerstvakantie. De prijzen 
zijn vanaf € 1, per stuk. Kijk 
voor meer informatie en de 

Prinses Beatrix plant een koningsboom in de paleistuin

Het Zandvoorts Mannenkoor in Huis in de Duinen

Sopraan Antoinette Has

"Stamppottenconcert moet traditie worden"
Dat meldde voorzitter van de organiserende vereniging 
Fred Kroonsberg aan het begin van het eerste Stamppotten-
concert. Het is een initiatief van DSVZ, De Seniorenvereni-
ging Zandvoort. Deze eerste keer zong het DSVZ-koor ‘Voor 
anker’ onder leiding van Wim de Vries, en het Zandvoorts 
Vrouwenkoor onder leiding van Ed Wertwijn. Solisten waren 
de sopraan antoinette Has en De Vries. Uiteraard was Theo 
Wijnen de aangewezen persoon om de vleugel te bespelen.

Het concept is simpel: no
dig twee koren uit, even
tueel met solisten, zet een 
klinkend programma in el
kaar en verzorg daarna een 

stamppottenmaaltijd in 
buffetvorm. Afgelopen za
terdagmiddag was de aller
eerste editie en de zaal van 
theater De Krocht was afge

Dansstudio Skillz bij Museumpodium
Komende zaterdag, 30 november, zal Dansstudio Skillz zich 
presenteren op het museumpodium in het Zandvoorts 
museum. Dansstudio Skillz heeft zich sinds september in 
Zandvoort gevestigd.

Om aan iedereen te laten 
zien wat ze in huis hebben 
treden zij, speciaal voor het 
Museumpodium van no
vember, op in het Zandvoorts 
Museum. Skillz biedt dans
lessen aan voor jong en oud 
in allerlei stijlen. Ieder jaar 

werken ze toe naar een eind
voorstelling in een theater 
in Haarlem waarvan zater
dag een voorproefje wordt 
gegeven in het Zandvoorts 
Museum. Bij Skillz ligt de 
nadruk op de kwaliteit van 
dansen en niet op de kwan

laden vol! Ook voor de maal
tijd was grote belangstelling 
gezien de 110 aanmeldingen 
daarvoor. 

Het muzikale programma 
was heel gevarieerd en 
ging van werken van Robert 
Schumann tot Cor Stijn en 
via Frans Schubert naar Tom 
Parker. De koren hadden zich 
terdege op deze première 
voorbereid en dat was dui
delijk te merken. Een kleine 
opmerking is echter wel op 
zijn plaats. De heren van Voor 
Anker waren dermate fors 
van stem dat de dames bij
kans ‘ondersneeuwden’. Voor 
de beide solisten niets dan 
lof. Has heeft een prachtige 
stem en ook de nodige mi
miek in huis, waarmee ze het 
publiek laaiend enthousiast 
maakte. Terecht kregen alle 
deelnemers aan het concert 
een staande ovatie na afloop. 

De Koningsboom werd aange
boden door initiatiefnemers 
Stich ting Na tio nale Boom  
feest dag en de Ko nink lijke 
Bond van Oranje verenigingen, 
als dank voor haar jarenlange 
betrokkenheid bij kind en na
tuur. 

Stichting Nationale Boom
feest  dag en de Konink lijke 
Bond van Oranje   vere nig ingen 
zijn ter gelegenheid van de 
troons wis seling het project 
Ko  nings   bomen gestart. Het 
project richtte zich op het sti
muleren van Ne der landse ge
meenten een Koningsboom te 
planten om het begin van het 
koningschap van Koning Wil
lem  Alexander te markeren.

namer te maken. Wanneer 
de zaken slecht beginnen 
te gaan en het leven hem 
niets meer te bieden heeft, 
wil George er een einde aan 
maken. Zijn engelbewaarder 
Clarence denkt daar echter 
anders over en toont hem 
wat er van Bedford Falls zou 
zijn geworden zonder zijn 
inzet...

openingstijden op www.bi
bliotheekzuidkennemerland.
nl. Bibliotheek Zandvoort, 
Louis Davidscarré 1.

De middag kwam tot stand 
dankzij bemiddeling van Piet 
v.d. Mije van de vereniging 
Onderling Hulpbetoon. Veel 
bewoners van ‘het Huis’ en de 
aanleunwoningen genoten 
zeer van de diverse uitvoerin
gen van het koor. Ook schit
terde de sopraan Antoinette 
Has als soliste en zorgde Theo 
Wijnen traditioneel weer 
voor een voortreffelijke pia
nobegeleiding. Een lekkere 
volle zaal met enthousiast 
publiek dat de vele gevoelige 
zangstukken uitermate wis
ten te waarderen. Een leuke 
en gezellige muzikale middag 
die zeker nog wel eens her
haald mag worden.

titeit. Het gaat om de passie. 
Welke leeftijd dan ook, want 
dansen is voor iedereen. 

De voorstelling op 30 no
vember in het Zandvoorts 
Museum is van 15.00 tot 
16.00 uur. Graag op tijd aan
wezig! De entree bedraagt 
€ 2,25. Houders van een 
Museum Jaarkaart en jeugd 
tot en met 17 jaar, hebben vrij 
entree. 
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Specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Waar heeft de Sint dat nou weer vandaan?
 Wat dacht je..........? Ah, natuurlijk!

dobey Zandvoort • Grote Krocht 28 • 023-5719345
zandvoort@dobeywinkel.nl • www.dobey.nl

Kerkstraat 8 - 2042 JE  Zandvoort

Opening 
1 december om 12.00 uur

gratis bonbons proeven!!!

 65 soorten bonbons

 20 soorten koffie

 300 soorten thee

 prachtige wijnen, heerlijke pasta's, 
    en nog veel meer delicatessen.

Voor de leukste en lekkerste cadeautjes!

Deze actie is geldig van 29 november tot en met 8 december
LET OP: deze actie geldt alleen in de winkel en niet voor de webshop

10% korting 
op alle nachtmode

naturana Mode
HET adres voor uw Bad- en Nachtmode, 

Lingerie en Shapewear.

Kerkstraat 2B | 2042 JE Zandvoort
Telnr. : 023-5747747 | www.naturana-shop.nl
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Marcel Horneman, 
dé specialist in vlees en maaltijden

Grote Krocht 7 te Zandvoort - www.slagerijhorneman.nl

Aanbiedingen geldig t/m woensdag 4 December

Tartaartjes of 
Duitse biefstuk 

5 halen 
= 4 betalen

Vlees aanbieding

Fazanten paté, 
Wildzwijnpaté 

of reepaté, 
100 gram 2,25 

Vleeswaren

Chinees rundvlees 
met verse 
groenten 

500 gram 7,50

maaltijd van de week

rijkelijk gevulde 
groenten soep 

met runder-
gehakt balletjes

 Liter 5,00

Soep van de week

Haltestraat 37 | 2042 LK Zandvoort | 06-83847222
Wij zijn elke dag open 

en geven tevens vele andere massages (geen erotische)

SINTACTIE 
bij 

Bangkok Traditionele Thaise Massage
HOOFD, NEK 

EN SCHOUDERMASSAGE 
30 MIN = € 20!

Zaterdag 30 november: Kreeft eten bij eb & vloed

Deelnemen aan de kreeftenavond, kan alleen als u reserveert. Dit kan via onze 
website, per email aan info@restaurantebenvloed.nl of bel 023-2010217.
Badhuisplein 2-4  |  2042 JB Zandvoort  |  www.restaurantebenvloed.nl

€ 34,95 p.p.

Gastkok Harro Hoejenbos presenteert een regelrechte delicatesse! 
Een compleet kreeft menu voor slechts € 34,95 p.p.
- verse kreeftensoep met een vleugje cognac
-  een hele Canadese kreeft van 600 gram met kreeftenmayonaise  
en aardappelgratin

- het nagerecht… een verrassing van het huis
Geen liefhebber van kreeft? Schuif toch maar aan en geniet van een 
heerlijke biefstuk…

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort 
Tel:023-5735002 

ma 13:00-18:00 di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Voor hem en haar

Vanaf €14,95

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

2 + 1 GRATIS
Geldig op alle sloggi’s

De goedkoopste is gratis

Boudoir by Sara
Mooie volle en lange wimpers voor 2 maanden, met 
de wimper extensions van Boudoir by Sara. Ze worden 
een voor een op de eigen wimpers gezet, wat zorgt voor 
een heel natuurlijk effect. Maakt mascara overbodig en 
is bestand tegen water, traanvocht en zee. 
Bij inlevering van deze advertentie een nieuwe set 
van 85 euro voor maar 65 euro 

Bel voor een afspraak naar Boudoir by Sara 
Tel. 023 - 57 329 00



perrier 
mineraal 
water
Hele liter

krings sappen
Sinaasappelsap, 
multivitamine 
of appelsap 
33 cl  
100% puur sap!
op=op!

boosted 
energydrink
Blik 25 cl

elderS 0,59 

25

op=op!op=op!

elderS 0,59 

39

superlage inpakprijzensuperlage inpakprijzensuperlage inpakprijzen!!!!!!!!!

Geniet, maar drink met mate.

zandvoort Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
haarlem Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 2 december 2013, zolang de voorraad strekt. 

WWW.dIrCKIII.nl

wijnenwijnenwijnen fris en fruitigfris en fruitigfris en fruitig kado'skado'skado's

kanskoopjeskanskoopjeskanskoopjes

bier en allerleibier en allerleibier en allerleisterke dranksterke dranksterke drank extra voordeelextra voordeelextra voordeel
solo mio amaretto 
70 cl elderS 9,79 8.39

jachtbitter 
70 cl elderS 12,49 10.99

sunny bay rum wit   
liter vergelIjKbare prIjS 14,79 12.49

 

hennessy cognac v.s. 
70 cl elderS 29,99 24.99

dimple scotch 
whisky 15 years 
70 cl elderS 33,99 

plastic bekers 
50 stuks elderS 0,99 59
longdrinkglas   
27 cl elderS 0,79 59
houten kurkentrekker 
per stuk elderS 1,59 99
cognac glazen 
2 stuks elderS 6,25 2.99

19.99!

sterke dranksterke dranksterke drank
ketel 1
graan
jenever
Hele liter

dujardin 
vieux
Hele liter

oblomov 
vodka
70 cl

baileys irish 
cream likeur
Hele liter  
Nu ongekend 
voordelig. 
op=op!

teacher's 
whisky
Hele liter  
Partijvoordeel 
uit Schotland! 
op=op!

elderS 13,49 

9.99

op=op!

elderS 22,49 

16.99

vergelIjKbare 
prIjS 10,49 

8.49

teacher's 

Partijvoordeel 
uit Schotland! 
op=op!

elderS 20,99 

15.99

elderS 1,69 

99
wijnenwijnenwijnenwijnenwijnenwijnen

valpolicella 
ripasso
Vallis dei

casa del rio 
grande
alle varianten 
Wereldberoemd om 
hun kwaliteit!

merlot 
pampas
ook Syrah 
of viognier

chardonnay 
eagle creek
ook ruby - 
Cabernet

torres 
sangre de toro
ook viña Sol 
of rosado 
    Uit Spanje. 
    Sint's favoriet!

elderS 6,29 

3.99

elderS 4,49

2.99normaal 11,98 

5.99
50% KortIng!

3 fleSSen 

10.- 
elderS 15,27

    Sint's favoriet!    Sint's favoriet!

elderS 7,69 

4.99

Unieke kwaliteit 
uit Italië. Nergens 
goedkoper op=op!

waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?waarom elders meer betalen?

best bier
Blik 50 cl 

glu
..
hwein glas  

Ook voor koffie of 
thee. op=op!

elderS 0,69 

52

gluglu
....
hwein glas 

elderS 0,99 

65

elderS 1,29 

79

gulpener 
wintervrund 
ook dort 
30 cl  
Winterbier van 
hoge gisting. 
8.5% Alc.

elderS 1,19 

89
la trappe trappist bier 
met trappistenbokaal 
4 x 33 cl elderS 9,95 6.99

kado'skado'skado's

haal de sint kadofolder 
in de winkel!
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Weer

Temperatuur

Max 10 9 8-9 9

Min 8 6 5 5

Zon 25% 25% 40% 25%

Neerslag 40% 90% 60% 20%  

Wind wnw. 3-4 zw. 4 nw. 4 nw. 3-4

Geen vroege inval  
Koning Winter dit jaar 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dit jaar absoluut geen in
drukwekkende vorstperi
kelen in de eerste week van 
december, integendeel. De 
verwachting is dat het kwik 
eerder richting dubbele 
temperatuurcijfers kruipt 
dan dat we naar het vries
punt bewegen. Het zachte 
weer hebben we te danken 
aan de ligging van de druk
gebieden. We zien momen
teel een krachtig hoog bi
vakkeren boven de wateren 
bij Ierland en omheen deze 
anticycloon wordt voortdu
rend milde en vrij vochtige 
lucht vanaf zee richting de 
Benelux geblazen.

De midweekse temperatu
ren komen dan ook uit rond 
een graad of tien, terwijl 
ook de nachten niet meer 
zo koud verlopen als de af
gelopen paar nachten die 
nog waarden van dichtbij 
nul opleverden. Veel zon be
hoeven we niet te verwach
ten de komende periode, 
dus met de toch al zo korte 
dagen eind november zal 
het nog eens extra somber 
zijn, vooral in de namiddag 
vanaf een uur of drie al. 

De wind waait uit richtin
gen tussen west en noord 
en is door de aanwezigheid 
van het hoog matig (4). 
Eigenlijk is het dus een ta

melijk bruikbaar weertype 
in ZuidKennemerland en 
pas vrijdag regent het. Op 
de langere termijn lijken de 
oceaandepressies richting 
IJsland alleen maar dieper 
te zullen worden. 

Met wat ervaring kan op 
dit moment al voorzichtig 
worden geconcludeerd dat 
de winter voor pakweg 8 
december nog niet volop 
aan zet zal zijn in de Lage 
Landen. Dat scheelt weer in 
de stookkosten. Toch zagen 
we in het verleden dat een 
plotse mutatie van de weer
patronen zich al binnen een 
paar etmalen kan voltreken 
op de weerkaarten, hoewel 
het huidige patroon door
gaans weken kan duren. 

Een scenario met een tame
lijk noordelijke stroming en 
winterse buien is wel een 
mogelijkheid voor na 6 de
cember. Veel poolkou pro
beert dan vanuit het hoge 
noorden af te zakken naar 
onze breedten. Twintig jaar 
terug zaten we nu midden 
in een echte koudegolf en 
stonden we volop op de 
schaats. 

Extra weerinfo via 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto

De voorbije jaren begon de winter soms vroeg in Ne-
derland en vroor het voor Sinterklaas soms al. Zo was 
2 december 2010 een extreem koude dag in Zandvoort 
waarop het kwik bleef steken bij -6 graden overdag. Dit 
soort maxima zijn uitzonderlijk laag en komen dus ook 
maar zeer zelden voor.

 Do. Vr. Za. Zo. 

Het huidige pand is te klein geworden

’t Winkeltje is uit zijn jasje gegroeid

Zandvoortse instructeur 
geeft les op Curaçao

Zandvoort doneert 
1.400 kinderschoenen

In augustus 2006 werd op initiatief van Nieuw Unicum in 
het winkelcentrum Nieuw Noord een bijzondere winkel 
geopend. Door een unieke combinatie van aangeboden 
dagbesteding voor cliënten en de verkoop van zelfge-
maakte producten, ontstond het idee voor ‘’t Winkeltje’. 
Het aanbod van de gemaakte artikelen en de animo van 
de cliënten is zo groot dat de huidige locatie te klein werd 
en er gezocht moest worden naar een groter pand. 

Lars Carree, instructeur bij de Zandvoortse reddingsbri-
gade, heeft afgelopen week namens reddingsbrigade Ne-
derland een opleiding verzorgd voor de Koninklijke marine 
in Curaçao. militairen van de Nederlandse Krijgsmacht, 
gestationeerd bij de Kustwacht voor het Koninkrijk der 
Nederlanden in het Caribisch gebied, werden opgeleid dan 
wel bijgeschoold. 

Kinderen zetten hun schoen weer voor Sinterklaas. Wat 
een luxe dat onze kinderen zo verwend worden met iets 
lekkers of leuks van Sinterklaas en Piet! Niet alle kinde-
ren hebben zoveel geluk. 

tekst en foto Nel Kerkman

Na vertrek van de apotheek 
in het winkelcentrum Noord 
bleek deze locatie zeer ge
schikt te zijn. In het nieuwe 
jaar wordt ook de kapsalon 
van Ton Goossens erbij getrok
ken. Onder deskundige bege
leiding van begeleidster Petra 

Het ging om de opleidin
gen ‘Zwemmend Redden 
Strand’, ‘Zwemmend Redden 
Open Water’ en ‘Zwemmend 
Redden Zwembaden’. Carree 
is een algemeen erkende ex
pert op het gebied van red
dend zwemmen en heeft 
daarvoor ook instructieboe
ken geschreven.

De Kustwacht van het 
Koninkrijk der Nederlanden 
in het Caribisch gebied is een 

Neem nou die kinderschoen 
zelf. Ondanks de prijs van 
nieuwe schoenen zien we hier 
gelukkig nooit een kind zonder 
schoenen op straat lopen. In 
sommige landen is dat heel an
ders. Gelukkig doneren Ne der
landse kinderen elk jaar bijna 
2 miljoen paar schoenen aan 
het goede doel, ongeveer 1.400 
hiervan komen uit Zand voort.

Dat maakte de Stichting KICI, 
de grootste onafhankelijke, 
charitatieve kledinginzame
laar van Nederland, onlangs 
bekend. Sinds 1975 draagt KICI 
door het hergebruik van textiel 

Zeilstra is een trouwe club cli
enten actief en kunstzinnig 
bezig in het achterste gedeel
te van de winkel. Per dagdeel 
zijn er 4 à 5 cliënten aanwe
zig en de meeste komen zelf
standig naar ’t Winkeltje toe. 
Momenteel wordt er hard ge
werkt voor de feestdagen en 
de kerstmarkt op 11 december 

nautische, politionele en ci
viele organisatie, die belast 
is met opsporings, toezicht
houdende en dienstverle
nende taken. De Kustwacht 
wordt daar primair ingezet 
voor drugsbestrijding en 
wordt gekenmerkt door de 
grote hoeveelheid betrokken 
departementen, door de ver
vlechting van verschillende 
rechtsposities en door de sa
menwerking tussen militair 
en civiel personeel. 

bij aan een rechtvaardiger en 
duurzamer samenleving. Op 
jaarbasis komt bijna 11 miljoen 
kilo aan textiel en schoenen 
via de bekende groene tex
tielcontainers of inzamelac
ties bij KICI binnen. Draagbare 
kleding wordt buiten Europa 
weer in omloop gebracht of 
geschonken aan kringloop
winkels en voedselbanken. 
Ander textiel krijgt een twee
de leven als poetslap of pak
deken of wordt gerecycled tot 
nieuwe jeans, nooddekens of 
isolatiemateriaal. KICI is ge
certificeerd door het Cen traal 
Bureau Fondsen werving. 

van Nieuw Unicum. De aange
boden kunst is zeer divers: van 
leuke kraamcadeaus, sieraden, 
grappige zeepjes, keramiek, 
serviesgoed tot aan mooie 
deurkransen. Voor iedere 
beurs is er wel een cadeautje. 
Op een schoolbord staan de 
bestellingen geschreven; het 
is een flinke waslijst. Cliënt 
Corry Kits is al vanaf het be
gin aanwezig en ze geniet van 
haar aandeel in het kunstzin
nig arbeidsmatig gedeelte. “Ik 
woon zelfstandig in het ap
partementencomplex aan de 
overkant van de winkel en in 
een wip ben ik op mijn werk”, 
legt ze lachend uit. Ze heeft 
duidelijk plezier erin, net zoals 
Dorien die zeer enthousiast 
vertelt dat zij straks actief is in 
de gietruimte van de nieuwe 
winkel.

Unieke ruimte
Op dit moment is men hard 
bezig om de grote ruimte 
geschikt te maken. Op 4 de
cember moet alles klaar zijn 
want dan wordt de deur van 
de nieuwe locatie officieel ge
opend. De inrichting is net als 

de vorige ruimte eenvoudig 
gehouden. De vloer, de plan
ken en rekken aan de wand 
zijn van steigerhout gemaakt. 
Een trotse Petra Zeilstra, die 
de scepter zwaait over het 
creatief atelier met winkel, is 
ontzettend blij met de nieuwe 
aanwinst. “Ik kan gewoon niet 
wachten om er alles neer te 
zetten. We gaan ook vaker 
en langer open dus kunnen 
er ook meer cliënten actief 
meedoen. Er komt een eigen 
gipsgieterij wat ook ideaal is 
omdat ik nu alles nog thuis 
giet. In de toekomst willen we 
kleine meubels gaan opknap
pen en gaan we samenwer
ken met de houtwerkplaats 
van Nieuw Unicum die ook in 
Nieuw Noord gevestigd is.” En 
bent u van het winkelen moe 
dan kunt een deur verder bij 
de lunchroom BienveNu, ook 
van Nieuw Unicum, terecht. 

De winkeldeur (tegenover 
Vomar Zandvoort Noord) 
staat op de volgende dagen 
en tijden open: van dinsdag 
tot en met zaterdag van 10.00 
tot 16.30 uur. 
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ZANDKORRELS INVULBON
met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Te koop: set winterbanden 
met 4gaats stalen velgen. 

4 maanden gebruikt. 
Maat 165/65R15. 
Vraagprijs € 225
Tel. 0653233017

.........................................................
De Zandvoortsche 

Houtschuur
steigerplank 5 m. v.a. € 15,
vuren 18x44 mm € 0.83/m.
vuren 18x69 mm € 0.98/m.
vuren 44x69 mm € 1.95/m.
schroten 13x90 mm € 2.60/m
lengtes van 2.10 tot 5.40 m.

gipsplaat v.a. 3.99 / m2
lewisplaat 14.42 / m2

andere artikelen 
op bestelling

ZZP-ers en aannemers 
korting!

geopend maza op afspraak 
tot 20.00 uur

adres: Achterom 7, 
Zandvoort

uitsluitend á contant, 
geen pin

J. van Diepen 
tel. 0629091069

.........................................................
Gespecialiseerd in 

Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort. 
Voor uw APK, alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

0235713919 of 0653231754

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 

0235353591 
of 0622209568

.........................................................
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel 
in de regio!

Nu veel kerstspullen!
Wij halen ook 

bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 1017 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

0653693409
.........................................................

PC-problemen? 
rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 0644 696 001.  

www.repit.nl 
Met garantie.

.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Klussen-renovatie-Bouw 
P.m.K. (in Zandvoort)

Voor alle klussen in 
en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers en 
keukens. Kunststof kozijnen 

VEKA. Poolse kwaliteit! 
Ook voor schoonmaakwerk 

voor bij u thuis.
Tel. 0644875212 

.........................................................
023 schilderwerken
Mob: 0623452946

Voor al uw binnen en 
buiten schilderwerk. 

www.023schilderwerken.
wordpress.com

.........................................................
Trade ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 0653498304 
www.trade-ard.nl 

.........................................................
Nieuw bij slender you:
D-toxen via je voeten!

Een voetenbadje van 30 min. 
voor een fitter en vitaler 

gevoel. Afvalstoffen,
 gifstoffen en ongezonde 
cellen worden afgevoerd!

Bel voor info en/of afspraak 
tel. 0619413733
Hogeweg 56A

.........................................................
Te huur gevraagd: 

garage in of 
in de buurt van 

de Van Speijkstraat. 
Bel 0621277665

Voor een pedicure 
behande ling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hotstone massage 
en / of Reiki behandelingen.
Provoet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 0646098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

Denk voor de naderende 
feestdagen eens aan het 

geven van een cadeaubon!
.........................................................

GLaS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.0235311330

.........................................................
recessie?

HENNY'S PEDICURE SALON 
gaat niet omhoog, 

maar omlaag met de prijs!
Basisbeh. sch.maken + 

nagels knippen + 
eelt verwijderen + 

evt. likdoorns weghalen + 
creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info:5734944 of 
0650203097

Super-de-luxe zonnebank
bij Slender You!

20 minuten voor € 10,=!
Bel voor afspraak 
tel. 0619413733

Open van ma tot vr van 
8.30 uur tot 15.00 uur

Ma tot do avond 
vanaf 18.30 uur

Za 9.15 tot 14.00 uur
Hogeweg 56A

.........................................................
Ieder kind uniek,

ieder kind in eigen tempo, 
ieder kind zijn eigen weg, 

ieder kind een eigen 
bestemming. 

Maar alle kinderen 
even waardevol! 

Op pippeloentje en 
Pluk is dit de basis van 
goede kinderopvang: 

'Natuurlijk-SKiP'! 
www.pippeloentjePluk.nl

.........................................................
Te huur: 

garageboxen
Tjerk Hiddesstraat
€ 105, excl. BTW

0654340744
.........................................................

The Hedi’s International
Een krankzinnige cruise  

met 
Henk Jansen & Dick Hoezee

Vaar mee, 
vertrekt 25 januari 

v.a. Kon. theater De Krocht
Aanv. 20.00 uur, 

res. 0654677947
€ 10 p.p. incl. korting 

leuk hè
.........................................................

Te koop: 
krachtige Philips Beamer 
LC4345, lamp 200 Watt, 

projectieafstand 1.0 – 12 m, 
incl. remotecontrol, 

tas en gebruiksaanw. op 
CDrom. Prijs € 165,. 

Tevens mooie en goed 
onderhouden 1jaar 

oude Bosch afzuigkap 
met filters voor € 85,. 

Info: 0235716511

Z A N D K O R R E L S Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120, per maand
0653256274

.........................................................
1 december 2013

IJzerhandel ‘De Lip’
al 120 jaar een begrip

4 december 2013
Peter Versteege 

65 jaar!
Van harte

Peter & Ingrid
.........................................................

Diverse
garages

te huur in Zandvoort
Tel. 0628640654 

.........................................................
Zelfstandig 

werkende vrouw 
met veel ervaring zoekt 
werk in de huishouding. 

0619470109
.........................................................

Huurders platform 
Zandvoort

Op onze verspreide 
folders staat een foutief 

postcode nummer. 
De juiste postcode is 

1110 VB Diemen. 
U kunt dit zelf wijzigen 

en alsnog opsturen. 
Steun het platform 
en daarmee uzelf.

.........................................................
Hairstylist Evelyn

Dameskapster met 20 jaar 
ervaring komt bij u thuis. 

Knippen/föhnen € 25, 
kleuren vanaf € 20, 

coupe du soleil vanaf € 30, 
permanent vanaf € 50.

Tel. 0654937784
.........................................................

Engelse les
Voor beginners en 
iets gevorderden. 

Privé € 13 
en in groepje: € 10 p.p. 

per les van anderhalf uur. 
Veel conversatie/
goede methode. 
Tel. 0235320375
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Wie NSA zegt, 

moet ook ..B 

zeggen.

M
ax

im
 R

oo
s

Tegeltje

Uitgesproken!
Vooral de feestdagen zijn druk voor hem. Hij heeft meer 
woon-werk kilometers op zijn naam staan dan menig 
ander en hoeft zich hoogstwaarschijnlijk niet aan SmarT 
werkwijzen te houden. Zijn grote passie is cadeaus uit-
delen, maar zijn witte baard verraadt zijn identiteit. Ik 
heb het over niemand minder dan Sinterklaas. Hij houdt 
van Zandvoort, dat weten we. Ieder jaar arriveert hij in 
zijn Pietenboot via de grimmige zee. al die brave mensen 
aanmoedigen. Echter, de grote vraag die rijst: is Sinter-
klaas zelf weleens stout geweest?

door Mandy Schoorl

Het lijkt alsof u nooit ouder wordt Sinterklaas. Hoe blijft u 
naast al dat harde werken toch zo vief?
“Door jong te blijven. Mensen zijn altijd blij om mij te zien en 
daar geniet ik van. Als ik met een goed charisma binnenkom, 
dan zie ik ook de volwassen mensen weer gaan geloven. Dat 
geeft mij vleugels. Ik zie hen zelfs weer kriebels in hun buik 
krijgen zodra ik dichterbij kom. Heerlijk. Iedereen wil aan
dacht van mij en die aandacht schenk ik graag.” 

Het is weer tijd voor het vangen van de kleine Hollandse 
garnalen. Bent u een visfan wat eten betreft?
“Ik leef op vis. Voor garnalen kunt u mij wakker bellen. 
Vervelend dat ik met het Nederlands kampioenschap gar
nalenpellen nog niet was aangemeerd, anders had ik mij 
zeker als kandidaat aangemeld! In Spanje krijgen we daar 
alles van mee.” 

We leven in een digitaal tijdperk, in hoeverre gaat u daarin 
mee? Worden wensenlijstjes u tegenwoordig toegezonden 
in een SmS-bericht via de telefoon, gemaild via de computer 
of via een app die daarvoor hoogstwaarschijnlijk al bestaat? 
“Weet u, wij zijn misschien nog wat van de oude stempel. Ik 
krijg geen lijstjes, ik heb Hoofdpiet! Die kent iedereen. Wel 

zit Sinterklaas op Facebook.” 

U hoopt toch altijd het goede uit mensen te krijgen. Is 
Sinterklaas eigenlijk zelf weleens stout (geweest)?
“Uuhhm… stout? Sinterklaas is de meest brave man op de 
wereld. Maar vooruit, ik mag wel zeggen dat ik eens ondeu
gend ben geweest. Zo heb ik ooit op een tafel staan dansen, 
omringd door lieflijke dames, die alleen oog voor mij hadden. 
Daar werd Sinterklaas wel vrolijk van, zeg maar.” 

Heeft u vroeger ook cadeaus gekregen, en zo ja wat is uw 
favoriete cadeau ooit geweest?
“Jazeker! De ouderwetse chocoladeletter heeft mijn hart ge
stolen. Na het uitpakken van al mijn andere mooie cadeaus, 
wist ik ieder jaar dat als laatste het pakje met de letter zou 
verschijnen. Nooit kon ik mij meer op iets anders richten. Ik 
wist wat er in zat, maar toch. Zonder dat pakje was de avond 
niet compleet. Noem het ouderwetse bekoring.”

Sinterklaas, ik wil u danken voor uw tijd, stap op uw schimmel 
en rijd, maar pas op als u door de straten galoppeert, zo her 
en der is het een deel dat ontbeert, hop met uw Pietenband 
voorzichtig over ‘t nieuwe asfalt voort, en zorg dat iedereen u 
in de Brandweerkazerne hoort! Veel plezier daar 1 december. 
Daaaag Sinterklaas!

Vol spanning 
klopt ons hart

Kijk nou eens!
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Er was eens een ondernemer die slechte tijden meemaakte. Hij zat in de ramen en kozijnen en 
bedacht een manier om zijn zaak te redden. Hij pakte een baksteen, schreef op de steen zijn 
bedrijfsnaam en telefoonnummer en gooide het door een groot raam van een willekeurig huis. 

En dan zie je zo'n bus staan... Ondernemer met een soortgelijke gedachte?

Interview

Sint Nicolaas

Ken je dat? Dat je alleen maar aan het rennen en vliegen bent, 
en dan jezelf maar blijft afvragen waarom je zo moe bent? 
Onze omgeving verwacht heel veel van ons. Althans, dat den
ken we! We willen ons werk goed doen, een goede vriendin 
zijn, een goede moeder of vader zijn. We willen gewoon een 
goede indruk maken bij onze omgeving. 

Maar wat nou als we moe zijn, geen puf meer hebben, teveel 
werk hebben of echt geen tijd om met die ene vriendin wat 
te gaan drinken. Dat betekent NEE zeggen. En dat is soms wel 
eens lastig want je wilt de ander niet teleurstellen. Maar wie 
is nou het belangrijkste in dit verhaal. Dat ben je zelf! NEE 
zeggen tegen een ander, is JA zeggen tegen jezelf! Maar ook 
ik trap er toch soms flink in. Dan doe ik van alles zonder echt 
stil te staan of ik het geen wat ik aan het doen ben ook echt 
wil. En voor je het weet leef je voor anderen en zet je jezelf 
op de 2e plaats. 

Ik maak af en toe nog steeds de fout om van alles belangrijker 
te vinden dan mijn eigen welzijn. Je spreekt toch af met je 
vriendin, omdat ze je nodig heeft. En dan besef je dat je zo 
onwijs moe bent, en dan ben je niet zo vrolijk als altijd. Ze 
kan je dan verwijten dat je niet geïnteresseerd overkomt. Of 
je wilt je partner ondersteunen in het organiseren van een 
bedrijfsfeestje, want je denkt dat het belangrijk is dat jij er 
bent en dat hij niet zonder je hulp kan. En vervolgens heb jij 
het niet naar je zin, omdat je eigenlijk te moe bent. Resultaat? 
Helemaal geen leuke avond! Het heeft 
dus helemaal geen zin om er wel voor 
anderen te zijn en jezelf te negeren! 
Ze zeggen weleens: Als jij lacht, lacht 
de wereld met je mee! Een waarheid 
als een koe.

Grenzen aangeven



 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2014 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2014 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2014 
(geldig tot en met 31-12-2014)

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
relax for You - 06-29621866
remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart reizen - Grote Krocht
WellnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
mollie & Co restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café restaurant - Haltestraat

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

reken zelf uw voordeel uit!

met uw nieuwe ZandvoortPas 

kunt u eenmalig gratis 

een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke 

volgende Zandkorrel maar 

liefst € 2,50 korting! 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Massage - lichaamspakking - magnetiseren 
kaartleggen - paraffine behandelingen

Ontspannende 
rug massage 
voor € 14,50
Behandeling op afspraak 
tel. nr.06-29621866

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u dat wij al vanaf 
€ 3,95 leuke Sinterklaas 

cadeautjes hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand december voor Pashouders

Tamme Konijnenbouten 
kilo € 9,95

BIJNa NET ZO OUD aLS SINTErKLaaS!!
ECHTE OVErJarIGE OUDE KaaS.

WEL 3 Jaar OUD
NU 500 gram voor maar € 7,98

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% KORTING
OP TIJDSCHRIfTEN

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand december



 

ZandvoortPas 2014
al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort 

winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.
Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer 
diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

Bestel nu de ZandvoortPas 2014
Betaling CONTaNT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PEr BaNK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

“De hele maand december 
serveren wij naast de normale menukaart 
heerlijke wildgerechten”
Voor pashouders: een fles huiswijn voor €14,50 (i.p.v. €17,50)

Nu met Zandvoort Pas;
ONtsPaNNiNgs
massage

www.Praktijkixchel.Nl

wellNessPraktijk

10%
kortin

g
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Dieren van de Week
Jill en Jiggy zijn twee prachtige zusjes geboren in mei. Ze zijn nu nog wel wat 
schuw en hebben zeker ook nog wel even de tijd nodig om te wennen aan mensen. 
Maar met rust, geduld en veel liefde moet het zeker lukken om ze socialer te maken. 
In het asiel gaat het namelijk ook steeds beter met ze. Omdat ze zo schuw zijn is een 
huis met hele kleine kinderen voor hen niet gewenst. Ze gaan erg graag naar buiten 
dus een huis met een tuin zo fijn zijn. Ze kunnen het prima vinden met soortgenootjes. 
Heeft u de tijd en het geduld om deze schattige zusjes uit hun schulp te krijgen en ze een 
fijn huis te geven? Kom dan snel eens langs om kennis met ze te maken. Dierentehuis 
Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 
16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Bereiding: 
Kook de aardappelen gaar. Verwarm de geschaafde 
bieten. Stamp de aardappelen en roer de bieten erdoor. 
Voeg eventueel nog een beetje water of melk toe, zodat 
een smeuïge massa ontstaat. Bak de bacon knapperig 
uit. Snijd de ui fijn en roer die door de stamppot, evenals 
het citroensap en de komijnekaas. Laat de afgesloten 
pan op laag vuur 5 minuten staan, zodat de kaas smelt. 
Breng de stamppot op smaak met peper en zout of 
bouillon. Roer op het laatste moment de bacon.

Dit recept is ook mogelijk als vegetarisch gerecht. 
Vervang dan de bacon door een in blokjes gesneden 
blok gerookte tofu, die u bruin bakt. De rest van het 
recept is hetzelfde.

 Benodigdheden: 
• 1 kg gekookte en  
 geschaafde bieten,
• 7 geschilde  
 grote aardappelen,
• 300 gr. bacon in blokjes,
• 1 ui,
• 300 gr komijnekaas  
 in blokjes,
• het sap van 1 grote citroen,
• peper en zout naar smaak.

Bietenstamppot
Hoofdgerecht voor 4 tot 6 personen

ko
ok

ru
br

ie
k Kook eens anders

Recept Recept

Kook eens anders
Volop herfst en dus is het ook volop tijd voor stamppotten. 

Hieronder een niet alledaagse

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

  11 26        9 11

 5         7 21\13    

 17     18 11\19       

   16           20

   19       16\6      

   7     6\14        

   15 15\26           7

 19           10    

 17           5  

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  JF   aB     aFJB  
    x   =    
  +   -       +  
  FaJ   FD      FFa  
    -   =    
             
  aHK   FF   aaKK  
    x   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

   11 26         9 11

 5 3 2     7 21\13 4 9

 17 8 9 18 11\19 4 8 5 2

   16 6 4 2 3 1 20  

   19 8 2 9 16\6 2 4  

   7 1 6 6\14 7 4 3  

   15 15\26 1 5 9 6 5 7

 19 6 7 5 1   10 6 4

 17 9 8       5 2 3

 81 x 27 = 2187
          +   -   +

 128 - 16 = 112
         
 =   =   =
 209 x 11 = 2299

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

FancyFair in Kerstsfeer 
Op zaterdag 7 december van 10.00 tot 16.00 uur wordt er 
in de Protestantse Kerk in Zandvoort een gezellige Fancy-
Fair gehouden. Er is van alles te koop. Nee geen potjes en 
pannetjes of stroop, maar wel hele leuke (zelfgemaakte) 
cadeautjes, voor een zacht prijsje. 

Mooie zelfgemaakte kerst
kaarten en kerststukjes en 
ook nog heel mooi aangekle
de barbiepoppen. Dus voor 
een origineel cadeau, bent u 
bij de FancyFair aan het juis
te adres. Dan zijn er ook nog 
heel wat ‘raad’tafels en een 
loterij, waarbij mooie prijzen 
te winnen zijn.
 
Tijdens de FancyFair is er een 
hele aparte veiling. Denk bij
voorbeeld aan een diner ver

zorgen voor iemand, voor ie
mand de hond uitlaten, met 
iemand wandelen, 3 uurtjes 
schoonmaken en zo zijn er 
nog wel veel meer van deze 
veilingobjecten. Als u wilt, 
kunt u zelf ook een veiling
object inbrengen. 

Voor de kinderen is er ook van 
alles te doen. Er is een apart 
gedeelte waar zij spelletjes 
kunnen doen en waar work
shops worden gegeven, zoals 

vogelvoerhuisjes timmeren, 
pindaslingers maken en 3D 
kerststerren maken. 

Binnen is er een terras waar 
u even lekker kunt gaan zit
ten en kunt genieten van 
een kopje koffie of thee, met 
een heerlijk eigengemaakt 
stukje taart of een overheer
lijk soepje. Ook zijn er appel
flappen die door voormalig 
bakker Maarten Keur de hele 
dag door worden gebakken. 
Dus Kom, Kijk, Keur, Knutsel, 
Kies en Koop op de gezellige 
FancyFair in Zandvoort. Voor 
informatie en/of aanmelden 
van een veilingobject kunt 
u bellen naar Marijke van 
Wonderen, 0614401006.



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de 
rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemees-
ter en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van 
de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde 
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via 
het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente 
Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Verkeersbesluit voor de Nieuwjaarsduik
Donderdag 7 november 2013 is een verkeersbesluit genomen 
met kenmerk OB/CT/2013/11/000553 voor de Nieuwjaarsduik. 
Het verkeersbesluit houdt in dat een deel van de Boulevard Pau-
lus loot en de Thorbeckestraat afgesloten worden voor verkeer 
en het eenrichtingsverkeer in de Marisstraat omgedraaid wordt.

Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekendma-
kingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het gemeen-
tehuis.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Koningstraat 23 en 25, vervangen hekwerk erfafscheiding, 
ingekomen 15 november 2013, 2013-VV-150.
- Locatie Z.O.-kant complex Volkstuinen (Duinpieperpad), kap-
pen en snoeien bomen, ingekomen 15 november 2013, 2013-
VV-151.
- Gasthuisplein 6, verzoek afwijken bepalingen bestemming-
plan voor gebruik dagbesteding, ingekomen 20 november 2013, 
2013-VV-152.
- Karel Doormanstraat 10-3, plaatsen raamkozijn, ingekomen 
21 november 2013, 2013-VV-153.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Strandafgang Paulus Loot 1b, aanpassen van de metrage open-
baar toiletgebouw, verzonden 18 november 2013, 2013-VV-121.
- Weimarweg 4, kappen boom achtertuin, verzonden 18 novem-
ber 2013, 2013-VV-124.
- Dr.De Visserstraat 7, kappen twee bomen achtertuin, verzon-
den 18 november 2013, 2013-VV-130.
- Kerkplein (openbare ruimte), kappen boom met herplantplicht, 
verzonden 18 november 2013, 2013-VV-134.
- Zandvoortselaan 43, kappen boom voortuin, verzonden 18 
november 2013, 2013-VV-144.

Bentveld:
- Zandvoortselaan 206, kappen boom voortuin, verzonden 18 
november 2013, 2013-VV-127.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. 

Gemeentelijke publicatie week 48 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 47 en 
de verdere in week 47 door het college genomen besluiten 
zijn in week 48 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo)
De directeur van Milieudienst IJmond maakt namens het 
college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het 
volgende bekend: 

Beschikking maatwerkbepaling 
De directeur van Milieudienst IJmond legt namens het college 
van burgemeester en wethouders op grond van artikel 3.131 
vijfde lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften 
op voor:
• Bakker Bertram, Raadhuisplein 14 te Zandvoort. De maatwerk-
voorschriften bepalen dat het lozen zonder een vetafscheider 
en slibvangput is toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen 
nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de 
voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Beschikking maatwerkbepaling
De directeur van Milieudienst IJmond legt namens het college 
van burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.20, 
eerste lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften 
op voor:
• Manege De Baarshoeve, Keesomstraat 15 te Zandvoort met 
betrekking tot geluidnormen. Deze voorschriften zijn voor 
onbepaalde tijd van toepassing op de inrichting en wijken af 
van de geluidnormen in artikel 2.17 tweede lid van het Activi-
teitenbesluit. 

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 11 januari 2014 kan door belanghebbenden schriftelijk be-
zwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en 
wethouders van Zandvoort, afdeling Financien en Bestuursza-
ken, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Tevens kan een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende 
belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht-
spraak, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Inzage
De beschikkingen liggen tijdens werkuren van 29 november 
2013 tot 11 januari 2014 ter inzage bij de Centrale Balie van het 
raadhuis en bij Milieudienst IJmond.

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Het college heeft een kennisgeving ontvangen op grond van 
artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 
van Loonbedrijf Theo de Wit B.V. voor het gebruik van een 
mobiele puinbreker op de locatie Rob Slotenmakerstraat te 
Zandvoort. De werkzaamheden vinden plaats in de periode 
van 6 december 2013 tot en met 6 maart 2014 in twee fases 
(elke fase gedurende 3 aaneengesloten dagen).

Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 
325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@
milieudienst-ijmond.nl

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag tot en met 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 
Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 
Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

 
U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.zandvoort.nl. U her-
kent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button 
met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren 
ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie.  
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 
Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 
Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 
Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of 
aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Kampioenschap zonder puntenverlies Café Keur 1 stevig aan kop  
in driebandenpoule

“Lions zonder progressie”

Uitslagen bridgecompetitie ZBC

De dames van ZHC moesten afgelopen zondag op eigen 
terrein ‘gewoon’ winnen van Westerpak om zonder een 
punt te verliezen een uniek kampioenschap te kunnen 
aantekenen. Bijna was het niet gelukt, want tot acht mi-
nuten voor het einde stonden de gasten op een 2-3 voor-
sprong. Uiteindelijk maakte Esther Boot in de allerlaatste 
fase van de wedstrijd, na de 3-3 door Sharon Kreuger, het 
winnende doelpunt en kon er feest gevierd worden. 

Vorige week donderdag maakte het 1e team van café Keur 
korte metten met de Daltons, spelers van café Westerhout in 
Haarlem. met maar liefst 14-6 wisten Henk v.d. Linden, Jeroen 
v.d. Bos en Ton Hendriks hun thuiswedstrijd te winnen. Jeroen 
v.d. Bos scoorde het beste met 2 perfecte overwinningen.

Zaterdag hebben de heren van The Lions een behoorlijke ne-
derlaag moeten incasseren. In de Korver Sporthal werd met 
66-87 verloren van het ervaren Derba uit De rijp, dat in de top 
drie van de competitie staat.Ook de tweede serie gaf na zes speelavonden weer een 

vertrouwd beeld te zien. De a-lijn werd overduidelijk ge-
wonnen door Tiny molenaar/Wim Brandse, die echter deze 
ronde een paar keer van partner wisselden. Een compli-
ment is op zijn plaats voor Nellie Castien/ab v.d. moolen, 
die nu met constant spel de tweede plaats bemachtigden 
na promotie uit de B-lijn, voor ada Lips/Eugenie Spiers.

De wedstrijd tegen de num
mer 3, Westerpark, werd 
onverwacht een hele span
nende. Zandvoort wilde per 
se met dertig punten uit 
tien wedstrijden kampioen 
worden. De wedstrijd in 
Amsterdam eindigde sim
pel in het voordeel van onze 
plaatsgenoten, 18, maar 
afgelopen zondag ging het 
anders. 

Omdat het de laatste wed
strijd van het seizoen was 
en omdat alle dames, 16 in 
totaal, mee zouden doen, 

Ook in de uitwedstrijd daar
voor wist café Keur 1 uiter
mate goed te scoren. Tegen 
De Eerste Aanleg (Hof van 
Heemstede) werd een prach
tige overwinning van 154 
genoteerd waarin Henk v.d. 

Lions liep eigenlijk de hele 
wedstrijd achter de feiten 
aan. Derba, met veel ervaren 
spelers en geweldige schut
ters in de gelederen, was 
‘simpelweg’ een maatje te 

Drie paren hebben het he
laas niet gered en moeten 
terug naar de Blijn. Hun 
plaatsen worden ingeno
men, niet voor de eerste 
keer, door Redi de Kruyff/
Jan Kleijn, Marieke van den 
Burg/Maria Groenewoud en 
Jaap Anderson/Roel Bosma. 
De Clijn gaf een felle strijd 
te zien, die uiteindelijk be
slist werd in het voordeel 
van Mieke Kleijn/Els Visser. 
Samen met Annelies van 
Kooten/Armand d’Hersigny 
en het nieuwe paar Jan en 

was er heel veel onrust 
binnen de Zandvoortse 
gelederen. Al snel kwam 
Zandvoort, een klein beetje 
tegen de verhoudingen in, 
door Rowanne Teeuwen op 
voorsprong maar nog voor 
de rust kwam Westerpark 
langszij door een benutte 
strafbal, na een met de voet 
op de doellijn gestopte bal. 
Na rust besloot coach Jeroen 
Hofman om wat minder te 
wisselen om vooral rust in 
het Zandvoortse spel te krij
gen. Aanvankelijk lukte dat 
omdat Teeuwen opnieuw, na 

Linden en Ton Hendriks met 
ieder twee mooie zeges uit
blonken. Mede daardoor 
staat dit team op een ver
diende koppositie in de pou
le. Vanavond, 28 november, 
komt Spoorloos op bezoek. 

groot voor het team van 
coach Matty Prenen. 
Dat is wel te verklaren 
want het team van hem 
is vrij jong, een aantal 
spelers speelt voor het 
eerst een reguliere seni
orencompetitie, en ook 
is het een nieuw team 
waar het automatisme 
nog ingeslepen moet 
worden. Prenen werkt 
daar tijdens de trainin
gen hard aan maar vond 
na afloop van deze wed
strijd dat er gezien de ar
beid die hierin gestoken 

wordt, te weinig rendement 
wordt gehaald. “We komen 
als team op dit moment men
tale kracht tekort om ervaren 
teams tegemoet te treden. We 
hebben op dit moment te wei

Corrien van der Werff com
pleteren zij de komende we
ken de Blijn.

De donderdagmiddagsessie 
was in de Alijn opnieuw een 
prooi voor Ko Luijkx/Han van 
Vorselen. Dit paar had 10% 
voorsprong op Nell Boon/Fini 
van der Meulen, die op hun 
beurt weer Dik Polak/Kees 
Blaas de baas bleven. Met 
ruim verschil, 20%, verover
den Maartje de Wit/Henny 
Baard de eerste plaats in de 
Blijn. Caroline v.d. Moolen/

hockey biljart

basketbal

bridge

een rebound uit een strafcor
ner, haar ploeg op voorsprong 
had gezet. Maar slordig spel 
van Zandvoort zorgde voor 
weer een gelijke stand. Toen 
Westerpark de druk op het 
Zandvoortse doel opvoerde, 
kwamen de gasten op een 
voorsprong en dat was met 
minder dan 10 minuten te 
gaan. Een snelle aanval over 
de linker flank bracht de bal 
via Isa Knotter bij Sharon 
Kreuger die het kleinood slim 
achter de Amsterdamse doel
vrouw wist te prikken. Op dat 
moment was de ongeslagen 
status gehandhaafd maar 
Zandvoort wilde meer. Door 
een miraculeus doelpunt, na 
een verdwaald schot rolde de 
bal via de voet van de keeper 
tergend langzaam het doel 
in, konden de armen de lucht 
in. Het unieke kampioen
schap kon gevierd worden 
en dat werd het ook, tot in 
de kleine uurtjes zelfs.

Een spannende ontmoeting 
want Spoorloos bezet de der
de plaats in de poule.

Ook team 3 weet weer wat 
winnen is en scoorde prima 
tegen Yverda 3 dat met maar 
liefst 175 verslagen werd. 
Edwin Ariesen, Willem Esveld 
en Chris Alken wisten hun 
tegenstanders in relatief 
korte partijen te verschalken. 
Keur 3 heeft gisteren in een 
thuiswedstrijd de spelers 
van Westerhout 2 bevoch
ten, waarvan wij helaas nog 
geen uitslag kunnen door
geven. De drie biljartteams 
van het Zandvoortse café in 
de Zeestraat scoren over het 
algemeen goed tot zeer goed 
en hopen uiteraard dat zij een 
plaats in de nacompetitie, 
half mei, kunnen waarmaken.

nig progressie gemaakt”, zei 
de geplaagde coach na afloop.

Lions heeft nu in ieder geval 
de top drie gehad en gaat 
naar een programma met 
tegenstanders die net boven 
of onder hen staan. Met twee 
wedstrijden voor de winter
stop en twee erna tegen de, 
met respect mindere goden 
van de Rayon 2e klasse, moet 
toch weer een goede weg 
ingeslagen kunnen worden. 
Voorlopig is er qua degrada
tie niets aan de hand maar 
er moet wel weer gewonnen 
gaan worden.

Topscores Lions: Bob Win nubst 
16; Kendrick Fiekert 13 en zo
wel Dustin Driehuizen als Luka 
Markovic waren goed voor 10 
punten. Komende zaterdag 
speelt Lions om 18.30 uur de 
belangrijke wedstrijd tegen 
Racing Beverwijk dat op ge
lijke hoogte met onze plaats
genoten staat.

Anja Witte en het nieuw ge
vormde paar Kitty Melchers/
Cees Stekelenburg gaan 
eveneens in de hoogste lijn 
proberen het waar te ma
ken. De bovenste plek in de 
Clijn was met 323,14% dui
delijk voor Wil van Teeseling/
Jennes Daniëls, maar ook 
John Atkinson/Annelies van 
Kooten, voor haar dus een 
dubbele promotie, en Cor 
van Jaarsveld/Lies Kool heb
ben promotie naar de Blijn 
afgedwongen. Ongeacht de 
speelsterkte staat het ple
zier in het bridgen voorop en 
dat geldt ook voor Antonia 
Gramberg/Lidy Stoppelman, 
die met 5% verschil op Frida 
Koper/Els Nijsen, in de 
Dlijn bovenaan eindigden. 
Met deze paren promove
ren eveneens Tineke/Pieter 
Koper naar de Clijn. 

Jeroen van de Bos in actie

Verdedigende actie  
van Bob Winnubst | Foto: richard Vissers
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Opnieuw stevig verlies handbalsters
Opnieuw zijn de handbalsters van ZSC tegen een stevig ne-
derlaag opgelopen. afgelopen zondag was koploper Baarn 
veel te sterk. ZHC moest met 14-24 buigen.

De dames van Baarn staan 
dan wel stevig op de eer
ste plaats maar vooral in 
de eerste helft konden onze 
plaatsgenoten toch goed 
meekomen. De scores la
gen dicht bij elkaar tot 66 
maar toen lukte het Baarn, 
met een beetje tussengas, 
wat verder uit te lopen en 
met de rust stond het 812. 
“Na de rust kwamen we nog 
terug tot 1012 maar Baarn 

kwam toen pas echt op gang 
en wist goed door onze ver
dediging heen te komen ter
wijl wij steeds meer moeite 
hadden met scoren”, aldus 
een teleurgestelde Martina 
Balk. Toen de kruiddampen 
opgelost waren stond er een 
onthutsende 1424 op het 
scorebord. 

De stap naar de tweede klas
se, na het kampioenschap 

handbal

van vorig jaar, is een hele gro
te geweest. Ook het gebrek 
aan een vaste coach, Joop 
Boukes was zo goed die taak 
zondag op zich te nemen, 
laat zich voelen. Volgend 
weekend heeft ZSC weer 
een zware tegenstander, 
dan staat op zaterdagavond 
de uitwedstrijd tegen VOS, 
tegen de huidige nummer 
2, op het programma. Scores 
ZSC: Romena Daniëls: 5; Lucia 
van der Drift: 4; Manon van 
Duijn en Noëlle Vos ieder 2 
en Christel Gazenbeek wist 
één keer het net te vinden.

Sportclub Unicum ’73 bestaat niet meer

Provinciale subsidie voor uitbreiding 
Watersportvereniging Zandvoort

Die keer op rij Nederlands kampioen

De laatste, nog actieve loot van de Sportclub Unicum ’73, 
de jeu de boules-afdeling, is definitief gestopt wegens 
duidelijk gebrek aan leden. Voorzitter Bas van der Peet 
en activiteitenbegeleider Gerard Schilpzand moesten dit 
aan hun trouwe leden en vele vrijwilligers met pijn in hun 
sportharten bekendmaken. De afdeling dagbesteding zal 
zoveel mogelijk sportieve activiteiten voor de bewoners 
van Nieuw Unicum gaan overnemen.

De Watersportvereniging Zandvoort (WVZ) ontvangt  
€ 36.500 subsidie van de provincie Noord-Holland voor de 
uitbreiding van het clubhuis. met de subsidie kan de ver-
eniging de opslagcapaciteit voor gebruikers vergroten.  

De Zandvoortse Joëlle Oomen (11) is voor de derde keer Ne-
derlands Kampioen karate geworden. Na 2011 en 2012 is zij 
nu opnieuw de sterkste in haar leeftijds- en gewichtsklasse.

De jaarlijkse bijeenkomst, 
waarop traditiegetrouw 
de gewonnen prijzen wor
den uitgereikt, werd vorige 
week donderdag op de Brink 
in Nieuw Unicum een al
lerlaatste bijeenkomst van 
trouwe leden en ondersteu
nende vrijwilligers. 

Sportclub Unicum ’73, de 
naam zegt het al, werd in 
1973 opgericht. De bedoe
ling was in eerste instantie 
dat alleen gehandicapte 
leden daarin konden mee
doen aan onder andere bil
jart (op de Brink), tafeltennis 

Het bedrag komt uit de rege
ling ‘Water als Economische 
Drager’ in Watertoerisme 
en Waterrecreatie, waar 
gemeenten, bedrijven en 
verenigingen afgelopen 
zomer op konden inschrij
ven. In totaal is er in de hele 
provincie € 3,5 miljoen be
schikbaar gesteld voor het 
aanleggen van ondersteu
nende voorzieningen voor 

Joëlle grossiert zo een beet
je in nationale en interna
tionale prijzen want eerder 

in de fysiozaal en tennis op 
de toen al prachtige buiten
baan. Maar al snel mochten 
ook nietgehandicapte spor
ters meedoen aan alle acti
viteiten. Een gevolg daarvan 
was een zeer grote en bloei
ende tafeltennisafdeling 
met zelfs 6 jeugdteams, met 
ook deelname in de NTTB
competitie. Wie herinnert 
zich niet de gigatoernooi
en op de Brink met tafel
tennissers uit de hele regio 
van NoordHolland. Grote 
feesten waren dat in Nieuw 
Unicum. En heden ten dage 
zijn er gehandicapte tafel

watergebonden toerisme 
en recreatie en bij water
sportlocaties. De focus lag 
daarbij op de categorieën 
binnen de watersportsector 
die in economisch opzicht 
het meest relevant zijn en 
waar het grootst mogelijk 
groeipotentieel ligt: de ple
ziervaart, riviercruise en 
chartervaart, sloepen en 
surfsporten. 

dit jaar werd ze al Europees 
Kampioen in Lissabon en 
won ze het grote inter

karate

Joëlle Oomen weer op de hoogste trede

Voor de laatste keer worden de prijzen uitgedeeld bij Sportclub Unicum 73

adverteerders

Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bangkok Traditionele 
 Thaise Massage
Beter Mobiel
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Bruna 
Café Koper
Cense en van Lingen
Centerparcs Park Zandvoort

Circus Zandvoort
Club Nautique 
Dirck III Slijterijen
Dobey Zandvoort 
Dorsman Assurantiën
Eb & Vloed
Exprom
Grand Café Restaurant XL
Kroon Mode
La Bonbonnière 
Ladychef
Monuta Westerveld
Naturana Mode C.V.
Onel Window Dressings 
P. van Kleeff
Pluspunt

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden 
van alles wat in Zandvoort leeft. 

tennissers uit die prachtige 
begintijd die nog steeds, bij 
Haarlemse en Heemsteedse 
verenigingen, actief zijn in 
de competitiestrijd. 

‘Tennis schuiven’ was ook 
zo een populaire sport net 
als boogschieten en zelfs 
hockey. Later werd de jeu 
de boulessport geïntrodu
ceerd en wekelijks werd 
er, weliswaar met techni
sche aanpassingen, driftig 
en fanatiek met de zware 
ballen ‘gegooid’. Winnaars 
van de laatste jaren als 
Klaas Enthoven, Annelies 
Conijn, Johan van Doorn 
en Marcello Mauras, Peter, 
Jacoline, Nicole en Elly zul
len het betreuren dat daar
aan nu een definitief einde 
is gekomen. 

Activiteitenbegeleider Ge
rard Schilp zand kreeg vorige 
week dinsdag met zijn vele 
vrijwilligers een diner aan
geboden door de directie 
van Nieuw Unicum. Zij wer
den allen, in een uitvoerige 
toespraak, zeer hartelijk be
dankt voor hun jarenlange 
en vooral tomeloze inzet 
voor de enthousiaste spe
lers van de Sportclub. De 
bekende Sportclub Unicum 
’73 bestaat helaas niet meer.

Bij het toekennen van de 
subsidie verlangt de pro
vincie dat de aanvrager mi
nimaal 50% van de subsidi
abele kosten van het project 
op zich neemt. Hierdoor 
worden aanvragers extra 
gestimuleerd om te inves
teren in recreatieve en toe
ristische voorzieningen, wat 
zorgt voor een beter aanbod 
op het gebied van waterge
bonden recreatie en toeris
me. De subsidie zou voor de 
WVZ het mogelijk moeten 
en kunnen maken om grote 
watersportevenementen 
naar Zandvoort te halen.

nationale Kaiten Open in 
Almere. Ook deze keer, tij
dens het NK, had ze zo goed 
als geen tegenstand. De 
eerste ronde won ze over
tuigend met 80, de tweede 
met 50 en de kwartfinale, 
tegen haar clubgenote 
Annemijn Hekelaar, won 
ze met 41. De finale tegen 
Nadine Hollander, ook een 
clubgenote van Kenamju, 
won ze met 51. Een mooie 
afsluiting van dit jaar, want 
over drie weken wordt ze 12 
jaar en gaat ze door naar de 
volgende categorie.

Shanna's Shoe Repair 
 & Leatherwear
Slagerij Marcel Horneman 
Tand Prothese Zandvoort
Tea, Chocolate & More
Thalassa Strandpaviljoen 18
Transportbedrijf 
 Van der Veld 
Uitvaartcentrum 
 Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 
 Notarissen
Zandvoorts Museum
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Zandvoort geeft gul 
tijdens collecte NSGK

In de week van 11 tot en met 16 november vond weer  

de landelijke collecte van de Nederlandse Stichting voor 

het Gehandicapte Kind (NSGK) plaats. Dit jaar is er in  

Zandvoort dankzij 16 enthousiaste collectanten en 3 on-

dernemers (de Kaashoek, Kids Avenue en ’t Winkeltje van 

Nieuw Unicum) een fantastisch bedrag van € 2.403,34 

opgehaald.

Met dit geld worden mooie 
projecten gerealiseerd. Zo 
worden er vakanties georga
niseerd voor gezinnen met 
een gehandicapt kind. Met 
de NSGK Wigwamvakanties 
kunnen zij welverdiend tot 
rust komen. Daarnaast 
wordt bijgedragen aan de 
bouw van een speeltuin 
waar gehandicapte en 
nietgehandicapte kinde
ren samen kunnen spelen 
en wordt er ondersteuning 
geboden aan jongeren met 
een handicap om aan werk 
te komen. 

Het zou geweldig zijn als 
het bijeengebrachte be
drag volgend jaar overtrof
fen kan worden. Daarvoor 
is uw steun hard nodig. 
Neemt u contact op met 
Maurice Bracco Gartner 
via mbraccogartner@hot
mail.com als u een steen
tje wilt bijdragen aan deze 
collecte en dit geweldige 
doel. Mocht u de collectant 
gemist hebben dan kunt u 
uw bijdrage alsnog storten 
gironummer 552000 t.n.v. 
NSGK. Namens de kinderen 
alvast bedankt!

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitge-
breide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar 
beroep bij de rechtbank worden ingediend.

Degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen het con-
cept-besluit kunnen gedurende een termijn van zes weken 
na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen. 
De datum van bekend¬making is de verzenddatum van de 
vergunning. 

Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het be-
sluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
beroepschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 49

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag tot en met 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

  
U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.zandvoort.nl. U her-
kent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button 
met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren 
ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of 
aanbieden van banen in Zandvoort. 

Uitslag nationale zonnebloemloterij 2013
Hier volgt de uitslag van de Nationale

Zonnebloemloterij 2013:

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs

€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00

0 0 1 2 1 2 2
0 1 2 9 9 2 4
0 3 9 2 1 9 2
0264842
0 5 0 1 6 7 7
0 5 2 7 3 2 2
0 9 2 1 0 6 7
1 2 4 0 5 6 8
0 8 1 7 7 1 5
0646376
0073087
0 6 1 3 8 4 8
0769482
1 2 7 0 1 0 7
1 4 2 7 6 0 4
1 0 0 0 76 2
0882494
0 3 1 4 1 0 7
1 1 5 2 0 0 3
0 2 3 0 1 1 8
1 1 6 4 8 0 5
0289014
0 6 0 2 8 1 2
0 0 2 8 5 2 1
0352869

26e prijs
27e prijs
28e prijs
29e prijs
30e prijs
31e prijs
32e prijs
33e prijs
34e prijs

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

46740
74248
99157

3850
0 1 5 4
4538

656
3 0 1
530

* De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waar
van 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn.

(onder voorbehoud van typefouten)
De Nationale Zonnebloemloterij 2013 is goedgekeurd door 
het Ministerie van Justitie
(5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009)

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het 
recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden 
alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult 
en stuurt naar: 
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, 
Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

PRIJS LOTNUMMER PRIJSBEDRAG PRIJS LOTNUMMER PRIJSBEDRAG

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS*
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Best gewaardeerde lunches

Keur 1 winterkampioen ZRB weer naar Serious Request

ZSC kon tempo niet bijhouden

Lammers in voorbereiding op ‘Le Dakar’

Eind oktober vond de jaarlijkse Lions Zandvoort Bridgedrive 
plaats. Zoals ieder jaar oordeelden de deelnemers de lunch 
die zij kregen voorgeschoteld in de diverse speellocaties. 

Vorige week was het feest in Café Keur omdat de drie 
teams allemaal een prima winst scoorden. Het team Keur 
1 mag zich zelfs al winterkampioen noemen. Het is bijna 
zeker dat alle teams zelfs in de top-drie van de poules gaan 
eindigen na de wintercompetitie. 

De Zandvoortse Reddingsbrigade zet zich deze winter op-
nieuw in voor ‘Serious Request’ van 3FM. Hiervoor organi-
seren zij verschillende activiteiten om geld in te zamelen. 
Met dit geld vaart de reddingsbrigade met ruim 40 boten 
van collega-verenigingen uit heel Nederland naar het ‘Gla-
zen Huis’, dat dit jaar in Leeuwarden staat. 

De zaterdagavond in Badhoevedorp gespeelde handbal-

wedstrijd tussen het plaatselijke VOS en de dames van 

ZSC had een dermate hoog tempo dat onze plaatsgenoten 

nauwelijks in staat waren het bij te houden. Ook was de 

thuisploeg veel te sterk voor Zandvoort, waardoor er aan 

het einde een 20-9 eindstand op het scorebord stond.

Op 4 januari 2014 gaat ‘Le Dakar’, de voortzetting van de ge-
stopte Dakar Rally in Zuid-Amerika, van start. In 14 dagen 
rijden de ‘Helden van de woestijn’ circa 10.000 kilometer, 
waarvan een groot deel op vaak onbegaanbare wegen. Oud-
plaatsgenoot Jan Lammers is opnieuw een van de deelnemers.

Net als een jaar geleden 
werd door de deelnemers 

Consequentie daarvan is 
wel dat de moyennes van 
een aantal succesvolle spe
lers behoorlijk zullen stijgen, 
waardoor het in de tweede 
helft van de competitie weer 
wat moeilijker zal worden 
om winst te scoren. 

Vorige week dinsdag wist 

Op 7 december wordt er een 
sponsorloop georganiseerd 
voor diegene die zich ook wil
len inzetten voor het goede 
doel. "Met een minimale bij

Al direct na aanvang werd 
duidelijk dat het voor de 
Zandvoorters een zware 
wedstrijd zou worden. VOS 
speelde op een hoog tempo 
en zodra ZSC in de aanval 
hadden geschoten, of bal
verlies leed wat regelmatig 
gebeurde, wist VOS veel
vuldig uit de break outs te 
scoren. “Wij konden moei
lijk door hun verdediging 
heen komen en als dat wel 

In de Dakar Rally strijden 
coureurs op de motor, quad, 
auto en in de truck om de 
eeuwige roem. Maar in dat 
truckklassement is al jaren 
iets heel bijzonders gaande: 
de Nederlandse inbreng is 
ongeëvenaard groot. Geen 
land ter wereld heeft zo’n 
grote afvaardiging in de rally 
meerijden als Nederland! In 
dit enorme Hollandse deel

een tweetal restaurants 
met de hoogste score voor 

team 2, Bremmetje 2 uit 
Heemstede met 127 te 
verslaan. Louis v.d. Mije, 
Ton Ariesen en Frans Blom 
zorgden voor de punten en 
mooie partijen. Een dag later 
maakte Keur 3 met Willem 
Esveld, Henk Kinneging en 
Chris Alken letterlijk korte 
metten met Westerhout 2 

drage van € 10 per startnum
mer word je begeleid door 
de Zandvoortse Reddings
brigade op twee verschil
lende hardloopafstanden 

lukte stonden de paal of de 
lat vaak in de weg. Maar 
ook hun doelvrouw stond 
erg goed te keepen”, aldus 
Martina Balk. Bij rust was 
de stand bijna niet te over
bruggen, 135. Na de rust 
hetzelfde verhaal: VOS hield 
het tempo erg hoog en ZSC 
had opnieuw de grootste 
moeite met scoren. “Dankzij 
onze keepster Eline van 
Ravensbergen, die het uit

nemersveld, is Jan Lammers 
ondertussen een vertrouw
de waarde. De truck die hij 
meeneemt eindigde, met Jos 
Smink als piloot, vorig jaar 
als 12e in het klassement. 

“Op alle vlakken is deze 
Ginaftruck beter dan mijn 
vorige. De versnellingsbak is 
recenter, de motor levert wat 
meer vermogen, de truck is in 

bridge

biljart sport algemeen

handbal

autosport
Het trotse personeel van EVI met de oorkonde

Team 1: vlnr. Ton Hendriks, Jeroen v.d. Bos, Henk v.d. Linden en Theo Keur

De truck waarmee Jan Lammers Le Dakar gaat rijden | Foto: Chris Schotanus

de geserveerde lunch ge
waardeerd, namelijk een 
9. Al voor de vierde keer 
in successie kreeg het 
Chinese specialiteitenres
taurant Amazing Asia in 
de Zeestraat de hoogste 
waardering. Maar ook res
taurant EVI, eveneens in 
de Zeestraat, blijkt de hoge 
verwachtingen steeds weer 
waar te maken en kreeg 
voor de tweede keer achter 
elkaar de speciale oorkonde 
uitgereikt door voorzitter 
Eric van Berkel van de Lions 
Club Zandvoort. 

uit Haarlem. In de thuiswed
strijd werd met maar liefst 
181 afgerekend met de te
genstanders. Vorige week 
donderdag was Keur 1, leider 
in de poule, weer uit op de 
volle winst. Tegen Spoorloos 
1 werd in een prima thuis
wedstrijd gewonnen met 13
9. Henk v.d. Linden, Jeroen v.d. 
Bos en Ton Hendriks wisten 
de belangrijke winstpunten 
binnen te slepen. De laatste 
wedstrijden van de 1e com
petitiehelft zijn deze week 
gespeeld. Een belangrijke 
uitwedstrijd van Keur 1 tegen 
Bremmetje 1, terwijl Keur 2 
het donderdag, vanavond, 
thuis tegen Westerhout 2 
opneemt en team Keur 3 uit
speelde tegen Vrije Vogels. 
Zeker is dat alle teams uit 
Zandvoort strijden om een 
eervolle toppositie in de 
poules en een prima moge
lijkheid hebben om plaat
sing in de nacompetitie af 
te dwingen.

over het Zandvoortse strand: 
5km en 10km”, zegt Marjon 
Huiberts, woordvoerster van 
de ZRB. Aanmelden kan nog 
tot op de dag zelf voor de 
start die om 12.00 uur plaats
vindt voor post Noord van de 
ZRB. Voor alle deelnemers 
ligt bij de finish een vaan
tje klaar. “Wij hopen zoveel 
mogelijk mensen te mogen 
verwelkomen op dit evene
ment”, sluit ze af.

stekend deed en zelfs een 
strafworp stopte, bleef het 
bij 209”, vertelde Balk na 
afloop. Scores ZSC: Romena 
Daniëls 3 en Lucia van der 
Drift, Naomi Kaspers en 
Noëlle Vos scoorden ieder 
2 keer.

Volgend weekend speelt 
ZSC op zondag om 18.30 
uur (!) thuis tegen de reser
ves van US uit Amsterdam. 
Voor ZSC is dit een hele be
langrijke wedstrijd omdat 
de bezoekende vereniging 
één wedstrijd heeft gewon
nen en Zandvoort nog geen 
een. Dus als zij niet willen 
degraderen moeten ze in 
ieder geval deze wedstrijd 
winnen.

zijn geheel lichter en het spe
ciaal ontwikkelde ‘banden 
aflaat systeem’ is aanzienlijk 
sneller. Allemaal voordelen, 
waardoor ik in staat moet 
zijn om met dezelfde inspan
ning één of twee plaatsen 
meer naar voren te kunnen 
rijden”, aldus de bijzonder 
enthousiaste Lammers.

Op de vraag naar wat zijn 
doelstelling is in de Dakar 
rally, is Lammers duidelijk: 
“Mijn doelstelling is om 
schadevrij de eindstreep te 
halen. Als je uit de schade, 
maar ook uit de problemen 
kan blijven, dan ben je goed 
onderweg. Daardoor ben 
je in staat om in het klas
sement goed te eindigen. 
Ik realiseer me dat ik nog 
geen truck heb, waarmee ik 
de Dakar rally kan winnen, 
maar elke kilometer is voor 
mij waardevol leergeld”, sluit 
de aimabele oudFormule 1 
coureur af. 
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Schietsportvereniging nog steeds zonder schietbaan

Richard Fox 
wint Vivaldi Cup

De Zandvoortse schietsportvereniging De Vrijheid ont-
breekt het nog steeds aan een eigen schietbaan. Hoewel 
de politiek al 10 jaar geleden geld daarvoor heeft gereser-
veerd, is er nog steeds geen schep in de grond gestoken. 
Iedere keer als een vergunning wordt aangevraagd zijn 
er een paar mensen die bezwaar maken waardoor het  
proces steeds weer opnieuw gevoerd moet worden. “En 
dat gebeurt steeds op het allerlaatste moment, waar-
door het proces weer maanden opschort. Het lijkt veel op  
pesten”, aldus Wim Buchel jr., al jarenlang de secretaris van 
De Vrijheid.

Richard Fox is erin geslaagd de eerste Vivaldi Cup op  
zijn naam te schrijven. De Vivaldi Cup wordt door de  
exploitanten van restaurant The Links bij Open Golf  
Zandvoort ter beschikking gesteld. Het gaat over een 
9-holes golfwedstrijd die in de vier jaargetijden gespeeld 
wordt: vernoemd dus naar de componist van de Vier  
Jahreszeiten, van Antonio Vivaldi. De wedstrijden worden 
steevast afgesloten met een diner naar gelang het seizoen.

“Het is eigenlijk belache
lijk dat nog geen handvol 
mensen het plezier van een 
paar honderd leden van 
onze vereniging vergalt. Wij 
hadden een bloeiende ver
eniging toen we de ‘oude’ 
schietbaan nog mochten 
gebruiken. Die moest ech
ter vanwege aangescherpte 
veiligheidseisen aangepast 
worden. Hiervoor moesten 
wij een vergunning aan
vragen en toen begon de 
ellende. Als leden van een 
schietvereniging moeten 
wij een groot aantal keren 

Dit keer was het een stamp
pottenbuffet met muzikale 
ondersteuning van Rudolf 
Kreuger. Als afsluiter van 
het diner speelde onze 
Zandvoortse violist Louis 
Schuurman een prachtig 
stuk. Hij was uitgenodigd 
omdat de eerste prijs, de 
Vivaldi Cup dus, een echte 
viool is. De meester met de 
snelle vingers probeerde er 
nog op te spelen maar vol
gens hem was het instru
ment niet goed gestemd. De 
uiteindelijke winnaar, Richard 
Fox, heeft daar geen bood

per jaar schieten om de wa
penvergunning te kunnen 
behouden. In de huidige si
tuatie moeten we daar bijna 
wekelijks een paar honderd 
kilometer voor rijden. Dat is 
toch te gek voor woorden”, 
zegt Buchel geïrriteerd.

In de Sportnota 2004
2010 is opgenomen dat De 
Vrijheid de indoorbaan in 
het Gemeenschapshuis, 
waar ze jarenlang gebruik 
van hebben gemaakt, zou
den opgeven voor een nieu
we baan op de plaats waar 

schap aan. Helaas moest hij 
al ver voor de uitreiking weg 
en werd de prijs uitgereikt 
aan een vertegenwoordigster 
van hem. Zijn naam komt op 
een replica van de viool die in 
het clubhuis komt te hangen.

Vivaldi Cup 2014 komt eraan, 
wilt u ook meedoen aan dit 
fantastische evenement? 
Mail voor meer informatie 
naar thelinks@live.nl of gaat 
u even langs in het restau
rant aan de Duintjesveldweg 
3, naast de Korver Sporthal, in 
Zandvoort.

schietsport

sportraad

Een viool als eerste prijs in de Vivaldi Cup

adverteerders
In alfabetische volgorde:
Administratiekantoor 

K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bangkok Traditionele 

Thaise Massage
Beachclub No5
Bernard Coiffures
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Corry's Kaashoek
De Seniorenvereniging 

Zandvoort 
Dierenkliniek Zandvoort
Dirck III Slijterijen
Dobey Zandvoort 

Dorsman Assurantiën
Exprom
Grand Café Restaurant XL
KBM Katwijk
Kroon Mode
La Bonbonnière 
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Rabobank Haarlem 

en Omstreken 
Reco Autoschade 
Relax For You
Restaurant EVI
Rosarito 
Shanna's Shoe Repair 

& Leatherwear
Slagerij Marcel Horneman 
Tand Prothese Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld 
Troupin Natuursteen
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Zwemschool Vogel

de huidige afgekeurde bui
tenbaan is gelegen, achter 
de Tarzanbocht bij het cir
cuit. “Die afspraak hebben 
we destijds met oudwet
houder Hans Hogendoorn 
gemaakt. De Sportraad 
Zandvoort had ook positief 
advies uitgebracht. De baan 
buiten moest vanwege ver
scherpte veiligheidseisen 
gedeeltelijk overdekt ge
maakt worden en de binnen
baan moest helemaal dicht. 
Zo was het afgesproken. Het 
Bestemmingsplan werd er 
zelfs voor aangepast, dat 
gebeurt niet zomaar! In de 
raad waren dertien van de 
zeventien raadsleden voor 
de nieuwe baan en de sub
sidie, een grote meerderheid 
dus”, aldus de woordvoerder.

“Ondertussen zijn we, na de 
goedgekeurde vergunnin
gen van gemeente en pro
vincie in 2009, alweer bijna 
vijf jaar verder. De gemeente 
heeft ten behoeve van rap
porten over geluidshinder 

en ongewenste metalen 
in de grond (lood en ko
per) al € 1.200 uitgegeven. 
Milieudienst IJmond heeft 
alles goedgekeurd maar de 
paar geitenwollensokken
figuren blijven het proces 
frustreren, net als ooit bij 
de vergunningen die Circuit 
Park Zandvoort nodig had.”

 “Van geluidshinder is totaal 
geen sprake. Een hockeybal 
die hard tegen de plank 
wordt geslagen maakt meer 
geluid. Het overleg tussen 
de gemeente, circuit en di
verse schietclubs is altijd 
goed en positief geweest. 
De schietbaan bestaat op 
die plek al sinds 1948. Heeft 
u er wel eens geluidshinder 
van ondervonden? De clubs, 
wij zijn niet de enige schiet
club die er gebruik van wil 
maken, en de leden worden 
op hoge kosten gejaagd 
om hun hobby te kunnen 
blijven uitvoeren. Het moet 
nou eens een keertje ophou
den!”, sluit Buchel af.

SV Zandvoort weer met lege handen
Opnieuw is SV Zandvoort er niet in geslaagd om drie punten te halen. Zaterdag was vlak 
voor tijd Beursbengels in staat om het winnende doelpunt te maken en Zandvoort met een 
kater achter te laten. Mede door het gelijke spel van EDO hfc bij DVVA staat Zandvoort nu 
op de op één na laatste plaats.

Toch was er ook positief 
nieuws te melden. Keeper 
Boy de Vet heeft vorige 
week ‘ja’ gezegd op het ver
zoek van trainer Pieter Keur 
om het Zandvoortse doel 

te verdedigen totdat Jorrit 
Schmidt weer in staat is om 
te spelen. Afgelopen zater
dag was zijn rentree maar 
hij heeft niet kunnen voorko
men dat Zandvoort opnieuw 

voetbal

Goed ingrijpen van de tijdelijk teruggekeerde keeper Boy de Vet

puntenloos bleef. 

Beursbengels kwam rond de 
30e minuut op voorsprong. 
Net na rust wist Zandvoort 
via Jan Zonneveld de strijd 

weer in balans te krijgen 
maar doordrukken lukte de 
formatie van Keur helaas 
niet. Toen in de 88e minuut 
De Vet voor de tweede keer 
de gang naar het net moest 
maken, was het over en uit. 
Omdat het eigenlijk een 
wedstrijd was die geen win
naar verdiende, was het des 
te zuurder dat Zandvoort 
toch, weer, met lege handen 
stond. 

Komende week speelt SV 
Zandvoort de belangrijke 
wedstrijd in Haarlem tegen 
EDO hfc, dat zaterdag met 
11 gelijkspeelde bij DVVA. 
Overige uitslagen 2e klasse 
A: AMVJ – Castricum: 42; 
HBOK – Monnickendam: 10; 
Marken BOL: 62; EVC – NFC: 
42 en de wedstrijd AFC – 
ZOB eindigde in 30.
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Wanneer wordt de
 papiercontainer geleegd? 

Kijk op pagina 21
Gemeente Zandvoort

vervolg op pagina 3

Zandlem of
Haarvoort…

‘Samen met Haarlem… 
het “bekt” nog niet echt 

hè? Dan klinkt Amsterdam 
Beach toch beter!’

De Mannetjes BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

zondag 15 december 2013  
KERSTCONCERT

Die Haerlemsche Musyckcamer o.l.v. André Kaart 
+

Samenzang
Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort

Aanvang: 15.00 uur - Toegang: € 5,00
Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

Tijdens een benefietavond voor borstkanker wordt op dinsdag 17 december eenmalig 
de documentaire ‘Tijdbommen’ vertoond in het Circustheater Zandvoort. De Zand-
voortse initiatiefneemster van de benefietavond, Anoek van Straten, wil een groot 
bedrag ophalen voor de Borstkankervereniging Nederland. Na afloop van de docu-
mentaire is er gelegenheid om in de foyer vragen te stellen over het onderwerp aan 
hoofdpersoon Sanne Brouwer en documentairemaakster Audrey Boeff.

Ontroerende documentaire op benefietavond
voor Borstkankervereniging Nederland

Anoek van Straten was dermate onder de indruk dat ze de documentaire naar Zandvoort haalde

door Nel Kerkman

De aangrijpende documen-
taire ‘Tijdbommen’ gaat over 

de 26-jarige Sanne, die op 
21-jarige leeftijd ervoor kiest 
om preventief haar borsten 
te laten verwijderen als blijkt 
dat ze gemuteerd is met 
BRCA1, een erfelijk gen met 
een sterk verhoogd risico 
op borst- en eierstokkanker. 
Sanne laat zich tijdens het 
hele proces filmen, van am-
putatie tot revalidatie. Een 

heftige ervaring met mooie 
en verdrietige momenten, 
over twijfel en onbeantwoor-
de vraagstukken. Het filmpro-
ces heeft vijf jaar geduurd.

Taboe
De documentaire, die in ok-
tober in Utrecht in première 
ging, sprak de Zandvoortse 
Anoek van Straten heel erg 

aan. De film werd alleen in de 
regio Utrecht gedraaid, maar 
zij vond dat het onderwerp 
breder gedragen moest wor-
den en zette zich voor 100% 
in om de documentaire naar 
Zandvoort te krijgen. “Het is 
helaas nog steeds een ac-
tueel onderwerp waar een 
groot taboe op rust. Het 
moedige besluit van Sanne 
om haar borsten te laten 
amputeren omdat ze erfelijk 
belast is, sprak mij heel erg 
aan. Hoe vaak komt het niet 
in je omgeving voor dat men 
deze keuze moet maken en 
wat weet je er vanaf om het 
bespreekbaar te maken? Om 
het uit de taboesfeer te ha-
len geeft deze documentaire 
juist extra meerwaarde aan 
het onderwerp”, legt ze en-
thousiast uit, wat haar doel 
van haar inzet is.

Met medewerking van Circus 
Zandvoort en de filmmakers 
kreeg Van Straten toestem-
ming om de documentaire 
eenmalig te vertonen. Om 
tevens geld in te zamelen 
voor BVN benaderde ze 
Zandvoortse ondernemers 
om prijzen te doneren voor 
een loterij. De benefietavond 
begint dinsdag om 19.30 
uur met vooraf een kleine 
intro. De kaarten kosten  
€ 7,50 en de voorverkoop is 
bij Circus Zandvoort aan het 
Gasthuisplein gestart. Het 
belooft een zeer bijzondere 
avond te worden! Meer infor-
matie op www.tijdbommen.
nl of facebook/tijdbommen.

De plannen voor een nieuw Far Out zijn in een verge-
vorderd stadium. Het oude strandpaviljoen brandde 
eind september volledig af, maar binnen een half jaar 
lijkt Far Out uit de as te zullen herrijzen. 

Vorige week heeft eigenaar 
Rob Petersen de tekeningen 
gekregen van de architect 
die ook gestalte gaf aan de 
jaarrond paviljoens van Tijn 
Akersloot en Thalassa. Rob 
en zijn gezin zijn enthousiast 
over hoe het nieuwe strand-
paviljoen er uit gaat zien. “Het 
lijkt heel veel op ons oude 

paviljoen en dat is ook wat 
we willen. Zo gauw we onze 
definitieve goedkeuring heb-
ben gegeven gaat de bouw in 
de fabriek beginnen en als al-
les goed gaat hopen we half 
maart weer open te gaan.” 

Beachclub Far Out 
herrijst uit de as

Artist Impression van de nieuwe beachclub
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Spotlight
11-12-13

heeft Gertjan 

Abraham gezien!

Happy Birthday schat!

Kus Célestine en Yves

familieberichten

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e rdec.

waterstanden

Kunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Kom alvast kijken in onze gezellige 

winkel vol kerst lekkernijen, 
om u inspiratie te geven voor wat u 

met de kerst eventueel kunt bestellen

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Psalm 23  
“De Heer is mijn herder”

Thuis gehaald bij onze Heer, mijn lieve man, 
onze pappa en oop

Take Jacob Huberts

   * Renkum,                                          † Zandvoort, 
  5 oktober 1930                                29 november 2013

       
Zandvoort Greet Huberts-Schotanus
Hoofddorp Harry
  Daantje
  Richard
Amsterdam  Mia
Haarlem Paula en Lars

Van Lennepweg 11
2041 LA Zandvoort

De begrafenis heeft reeds plaats gevonden.

Een speciale dank gaat uit naar het personeel van de 
Thuiszorg, die Take de laatste maanden geweldige en 
liefdevolle verzorging hebben gegeven.
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HOE BRANDVEILIG 
VIERT U KERST?

Brand-
veiligheid 
tijdens 
de feest-
dagen
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… had de Sint amper zijn hielen 
gelicht of de Kerstman stond al 
te trappelen om de viering over 
te nemen. Na vier dagen logeren 
in het hoge noorden reden wij 
niets vermoedend Zandvoort 
binnen. De Kerstkoorts was dui-
delijk in het straatbeeld aanwe-
zig. De Kerstmannen met rendier 
bungelden uitbundig aan gevels 
en knipperende, flitsende ge-
kleurde kerstlichtjes hingen aan 
de bomen. Mag het heel even 
ietsje minder zijn? Ik moet nog 
effe bijkomen van de oergezel-
lige Sinterklaasviering in Leek. 

In het dorp Tolbert, dichtbij 
Leek, had de schaatsvereniging 
het weiland voor de jaarlijkse 
schaatsbaan al onder water ge-
zet. Met de verwachting dat het 
over een poosje gaat vriezen. De 
Groningse schoolkinderen krij-
gen in plaats van schoolzwem-
men elk jaar klassikaal schaats-
lessen op de grote ijsbaan van 
Groningen. Tegenwoordig is 
het zwemmen een taak van de 
ouders geworden en krijgen 
de kinderen al les als ze amper 
kunnen lopen. Misschien een 
idee als straks de ijsbaan op het 
Raadhuisplein staat om een ge-
zellig klassikaal uurtje te gaan 
schaatsen en voor de niet schaat-
sers een lesje van een sportieve 
ouder of grootouder? Niet dat ik 
me zal opwerpen als vrijwilliger 
want ik haat schaatsen en alles 
wat met winter te maken heeft. 
Wintersport is aan mij niet be-
steed. Wel de glühwein en de 
andere leuke randactiviteiten 
zijn mijn ding. Vooral met een 
heerlijk winterzonnetje is het 
goed toeven bij de Zandvoortse 
ijsbaan. Met niet te vergeten de 
sfeervolle Sprookjeswandeling, 
ook zo’n topper. Zandvoort op 
zijn best.

Zo te zien worden het geen don-
kere dagen voor de Kerst. Ook 
ik zal aan de kerstverlichting 
moeten. Je wilt toch niet achter 
blijven. Mijn tweede dilemma 
wordt: waar zet ik de kerst-
boom? Daar kan ik nog een 
nachtje over slapen. Ik ben 
nog niet in de stemming. 
Effe nog bijkomen, dag 
Sinterklaaas! N

el
 K

er
km

an

Volgens mij…
13	 Van	Kessel	Live	‘De	reünie’	-	Café Neuf, aanvang 21.00 uur

13,	14,	20	en	21	Oliver	Twist	-	Musical door Toneelvereniging 
 Wim Hildering. Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

14	 Opening	Schaatsbaan	-	Raadhuisplein, 17.00 uur

15	 Kerkplein	kerstconcert	- Protestantse kerk, 
 aanvang 15.00 uur

15	 Kerst	barbecue	-	met live optreden. Café Anders, 
 aanvang 16.00 uur

21	 Sprookjeswandeling	-	Centrum Zandvoort, 
 16.00 - 19.00 uur 

22	 Jazz	in	Zandvoort	-	Gast: saxofonist/zanger Lo van Gorp. 
 Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

28	 Wintersantekraampie	-	Zandvoorts Museum, 
 12.00 - 15.00 uur 

	 Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
	 Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

f DECEMbEr	f DECEMbEr d	

Evenementenagenda

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
12 december t/m 18 december

FROZEN (3D/NL) 
ZA-ZO-WO om 12.45 uur

MEES KEES OP KAMP 
ZA-ZO-WO om 14.45 & 16.30 uur

TIJDBOMMEN
De keuze van Sanne, een aangrijpende
documentaire over BRCA en borstkanker
DI om 19.30 uur

SOOF -> NEDERLANDSE PREMIERE
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA om 19.00 uur

SOOF -> NEDERLANDSE PREMIERE
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI om 21.30 uur

FILMCLUB:
ELLE S'EN VA - Met Catherine Deneuve 
WO om 19.30 uur 

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

groeten uit zandvoort

"Rijksbeleid windenergie is slecht
voor Zandvoortse economie"

Dat zegt wethouder Belinda Göransson, met onder andere 
Economie en Toerisme in portefeuille, naar aanleiding van 
het Rijksbeleid om over niet al te lange tijd meer energie 
vanuit zee te genereren. Er is daarvoor een Europese richt-
lijn die de regering via de Energienota dient te volgen. Dit 
moet gaan gebeuren door nog meer windmolenparken op 
zee te realiseren, en wel vlak onder de kust.

Dat op 23 km afstand van 
de kust van Zandvoort en 
Noordwijk het windmo-
lenpark Luchterduinen ge-
bouwd gaat worden, is een 
voldongen feit. Om aan de 
eisen van Europa te kunnen 
voldoen wil de Nederlandse 
regering, met minister Henk 
Kamp (VVD) voorop, binnen 
de 12 mijlszone, op een af-
stand van 6 kilometer uit de 
kust, nog meer parken bou-
wen. 

Het dichterbij bouwen van 
de parken is voor de regering 
een financieel plaatje. Hoe 
dichterbij, hoe goedkoper; 
aan horizonvervuiling en 
werkgelegenheid wordt niet 
gedacht. Het onderzoek con-
centreert zich op een drietal 
gebieden: voor Zandvoort, 
voor Noordwijk en een stuk 
kust iets verderop. Alle drie 

die parken, met kolossale 
windturbines, zouden op 6 
kilometer voor de kust ge-
bouwd moeten worden. De 
turbines worden ook hoger 
dan de windturbines die nu 
al op zee geplaatst zijn. De 
huidige molens variëren van 
70 tot 137 meter; de nieuwe 
gaan zelfs tot circa 170 meter!

De wethouders van Zand-
voort, Bloemendaal, Noord-
wijk, Katwijk en Schouwen-
Duive land hebben een 
projectgroep gevormd en 
gaan nu met hulp van de pro-
vincies, andere kustgemeen-
ten, belangengroeperingen 
en mogelijk met steun van 
diverse fracties in de Tweede 
Kamer zich proberen te wa-
penen tegen dit dreigende 
gevaar. “Minister Henk Kamp 
kijkt naar het plaatsen vlak 
onder de kust. Dat vinden 

wij een hele zorgelijke en 
ongewenste ontwikkeling”, 
aldus Göransson, “het bou-
wen op zo een korte afstand 
van het vaste land zal een 
desastreus effect hebben, 
door horizonvervuiling, voor 
het toerisme en de toeristi-
sche bedrijfstak, een van de 
grootste economische fac-
toren voor de economie van 
Zandvoort. Daaruit volgt dat 
er minder werkgelegenheid 
zal zijn, hetgeen zal leiden tot 
een hoger werkloosheidscij-
fer.” De verwachting is dat 
er binnen twee maanden 
duidelijkheid in Den Haag 
zal zijn of ze gebouwd gaan 
worden. Volgens de wethou-
der en haar collega’s zijn er 
een aantal alternatieven die 
nog niet onderzocht zijn.

De Zandvoortse Courant 
meldde al dat de wethouder 
vorige week aan het einde 
van de raadsvergadering een 
oproep had gedaan aan de 
gemeentelijke fracties van 
VVD, PvdA, CDA, D66 en GL 
om hun partijgenoten in de 
Tweede Kamer in te schake-
len om de plannen proberen 
tegen te houden.

Het opbouwen van het 
nieuwe paviljoen gebeurt 
straks onder leiding van de 
bouwer. Het vaste bouw-
team van Far Out gaat 
daarbij assisteren. Rob: “Nu 
moeten we ons concentre-
ren op de inrichting van het 
paviljoen, de terrassen en 
de keuken. Dat is een hele 
klus. We hebben daarbij veel 

steun aan de nuttige ad-
viezen van de collega’s van 
Thalassa en Tijn Akersloot. 
We worden sowieso heel erg 
geholpen. Zo heeft Robert 
van Kampen, de eigenaar 
van het voormalige Colpitt 
in Noord, belangeloos een 
ruimte ter beschikking ge-
steld waar we zelf onze hou-
ten meubels kunnen maken. 

Al die steun doet ons goed.” 

Rob Petersen is duidelijk 
blij nu het nieuwe Far Out 
zo snel gestalte krijgt. “Dat 
helpt bij het verwerken van 
de brand van ons paviljoen. 
We hebben weer iets om 
naar uit te kijken. Carin en 
de kinderen zijn druk op 
zoek naar alles wat met het 
interieur te maken heeft, zo-
als leuke kussens voor in de 
banken en stoelen. Alles bij 
elkaar is het nog even flink 
aanpoten. Maar het is leuk 
om te doen. Half maart ho-
pen we het resultaat van alle 
inspanningen te kunnen la-
ten zien en gaan we er weer 
een geweldig seizoen van 
maken”, sluit hij positief en 
enthousiast af. 

vervolg - pagina 1 - Far Out herrijst uit de as

Far Out eigenaar Rob Petersen
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Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

burgerlijke stand
2 december - 8 december 2013

Geboren:
Daniël Zijie, zoon van: Chai, Liangyu en: Hong, Jinxiao
Daley Gerard, zoon van: van Diemen, Eric en: Botschuijver, 
Nathalie Chantal
Sansa, dochter van: Kuiper, Michael Gregor en: Kolk, Susanna 
Regina 

Ondertrouwd:
van Holten, Lodewijk Fredrik en: Lasker, Ilonca

Gehuwd:
Selerzy ski, Tomasz Mieczys aw en: Dziemi ska, Agnieszka
Tadema, Theo en: Lemmens, Ingrid Astrid

Overleden:
Pool, Gerardus, geb. 1929
van Elst, geb. Matton, Petronella Wilhelmina, geb. 1930
Huberts, Take Jacob, geb. 1930
Drommel, geb. Keur, Drika Gesina, geb. 1916
Bluijs, geb. Albrecht, Herta Irene, geb. 1918
Heijman, Lambertus Hendricus, geb. 1926

kerkdiensten - a.s. zondag 

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.00 uur pastor G. Zaal
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.00 uur pastor D. Duijves

Evangelische Gemeente
www.gebedzandvoort.nl
Huis van Gebed Zandvoort
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken- Haltestraat 62B

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop @zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Rodi Rotatiedruk
Broeker Werf 8, Broek op Langedijk
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.400 exemplaren

WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om 

de auto winterklaar te maken. 
Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Winterbanden
• De- en monteren
• Set banden wisselen
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Heeft u al winterbanden? Maak dan nu een  
afspraak om uw banden te wisselen.

 023-5730962

Kerstbrunch 2013
‘eten bij Harro’ op 2e kerstdag

Heel graag nodigen we u uit voor onze uitgebreide 
kerstbrunch op donderdag 26 december 2013

Een kleine greep uit al het lekkers dat u kunt verwachten…
Allereerst; ontvangst met bubbels

De kerstbrunch wordt u in buffetvorm aangeboden, 
dus heerlijk relaxed, in eigen tempo genieten van;

Luxe versgebakken brood, salades, wildbouillon met 
paddenstoelen, kazen, vleeswaren, vis, desserts.

&
Harro gaat ‘live koken’!

Heel graag zien we u op 26 december a.s. 
op de tennisclub (geheel in kerstsfeer). 

Aanvang: 11.30 uur.
U kunt zich op onderstaand e-mailadres aanmelden 
(o.v.v. het aantal personen). Natuurlijk kunt u ook 

telefonisch reserveren bij Harro (tel: 06-50641539).

Kosten kerstbrunch
Volwassenen € 26,50 / kinderen (tot 11 jr.) € 14,50

Kennemerweg 79, 2042 XT Zandvoort
Meld u nu aan via; etenbijharro@hotmail.nl 

Zondag 15 december is 
onze laatste dag in 2013

Alle gerechten € 11,50
Op is Op!

Bedankt voor jullie bezoek 

Wij wensen iedereen prettige dagen 
en tot volgend jaar!

Jaap en Pen

Bandai Thai  |  Zeestraat 46
Tel. 5730560 of 06-30047080

tot en met eind januari iedere woensdagavond 
Vischloopers menu in XL

Onbeperkt slibtong € 1,- 
per stuk met friet en sla

VisLiefhebbers 
OpgeLet!

Versteege’s iJZerhANDeL

beDANKt
Vrienden, bekenden en fb volgers voor de 
hartverwarmende reacties zoals kaarten, 

bloemen en/of persoonlijke felicitaties voor
mijn 120 jarig zaken jubileum

en mijn 65ste verjaardag.
peter Versteege ( de lip )

pakveldstraat 19 - hoek Lippleintje - tel.: 023-571 25 54
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

begon te vloeien moest zij 
naar een dokter die bij het 
slachtoffer in de flat woon-
de. Vraag van de vrouwen 
was of zij even een tele-
foonboek in mochten kij-
ken. Toen de vrouwen weer 
weg waren bleek de bank-
pas van het slachtoffer ge-
stolen te zijn. Bij controle 
bleek er ook al een groot 
bedrag van haar rekening 
te zijn afgeschreven. Het 
vermoeden bestaat dat de 
pincode van het slachtof-
fer bij het boodschappen 
doen is afgekeken, waarna 
de vrouwen het slachtof-
fer naar haar woning zijn 
gevolgd.

Nieuwsbron

Tom Hendriks, presen-
tator bij de lokale radio-
zender ZFM, schreef een 
kort commentaar op het 
artikel over het ZFM pro-
gramma Goedemorgen 
Zandvoort, dat vorige week 
in deze krant verscheen. 
“Het live radioprogramma 
Goedemorgen Zandvoort 
(GMZ), overigens een van 
de oudste en meest beluis-
terde programma's van de 
lokale omroep ZFM, heeft 
de Zandvoortse Courant als 
grootste nieuwsbron, las ik 
vorige week. Ik herinner mij 
nog de tijd, dat juist GMZ 
het nieuws maakte en dat 
zelfs de correspondent van 
het Haarlems Dagblad 
kwam luisteren om het 
live gepresenteerde nieuws 
over te nemen. Kom op, re-
dactie en presentatoren 
van GMZ, beter netwerken. 
Enneh, het nieuws ligt echt 
op straat.” 

Uitstekend  
monumentenbeleid

Noord-Hollandse gemeen-
ten scoren zeer wisselend 
op monumentenbeleid. 
Dat blijkt uit de Grote 
Monumenten Gemeenten 
Test, die ieder jaar wordt 
uitgevoerd door erfgoed-
vereniging Heemschut. 
In de top-10 van best sco-
rende gemeenten staan 
er drie uit Noord-Holland: 
Alkmaar, Beverwijk en 
Heerhugowaard. Deze ge-
meenten voeren volgens de 
onderzoekers een totaalbe-
leid op het gebied van mo-
numenten. Alkmaar voert 
de landelijke ranglijst zelfs 
aan. Ook Zandvoort doet 
het uitstekend en behaalt 
de maximale 3 sterren-
waardering. Het driester-
ren beleid kan worden om-
schreven als totaalbeleid. 
In deze benadering worden 
alle beleidsmiddelen inge-
zet die de gemeente ter 
beschikking staan.

Gewijzigde  
route buslijn 81
Vanaf 15 december 2013 
rijden de bussen van 
lijn 81 een andere route 
in Zandvoort. Voortaan 
rijdt de lijnbus een lus 
door Zandvoort, tegen de 
klok in: Haarlem Station 
- Bloemendaal Strand - 
Zand voort Circuit - Station 
- Busstation - Kost ver loren-
straat - Nieuw-Noord -Van 
Len nep weg - Station - Cir-
cuit - Bloemen daal Strand 
-Haarlem Station. In de pe-
riode tot medio april 2014 

rijdt buslijn 81 in Zandvoort 
een omleiding. Richting 
Zandvoort stopt de bus, 
in plaats van bij de haltes 
Circuit en Tjerk Hiddesstraat, 
bij de halte Van Galenstraat 
aan de Boulevard Barnaart.

10.000 stappen 
Sinds dit jaar kan maan-
delijks gratis worden deel-
genomen aan de 10.000 
stappen wandeling. Elke 
maand wordt onder leiding 
van Barry Paap een andere 
route gewandeld in en rond 
Zandvoort. De sportieve 
wandeling kent geen vaste 
start locatie, wel een vaste 
dag en tijdstip: altijd op 
zondag en aanvang 10.00 
uur. Er wordt ongeveer een 
uur gewandeld door zowel 
beginnende als gevorderde 
wandelaars. Komende zon-
dag om 10.00 uur wordt 
het wandeljaar afgesloten 
met een heerlijke winter-
se wandeling die start bij 
de voetbalvereniging SV 
Zandvoort op sportcom-
plex Duintjesveld. Heeft u 
interesse in de strandwan-
deling, dan kunt u contact 
opnemen met Zandvoort 
Actief, via e-mail zand-
voortactief@zandvoort.nl 
of telefonisch 023-5740116. 
Aanmelden is niet per se 
noodzakelijk. Of er in 2014 
een nieuwe wandelkalender 
wordt opgesteld is nog on-
duidelijk. Instructeur Barry 
Paap is weer benaderd en 
staat ervoor open. Houdt 
hiervoor de website www.
zandvoort-actief.nl goed in 
de gaten. 

Oplichters actief
Vorige week donderdag 
is een 85-jarige vrouw uit 
Zandvoort het slachtoffer 
geworden van twee oplich-
ters. ’s Middags werd bij de 
vrouw aangebeld. Voor de 
deur stonden twee vrou-
wen waarvan eentje aangaf 
zwanger te zijn. Omdat zij 

ZANDVOORT SCHOON!? en de rioolputten
Rioolstelsels hebben hun nut. Via een ingenieus systeem vindt huis-
houdelijk afvalwater altijd maar weer een weg naar de zuivering, waar 
het verantwoord wordt gezuiverd. Dit draagt bij aan een prettige leef-
omgeving. Helaas moet er regelmatig extra aandacht en energie wor-
den besteed aan het reinigen van het rioolwater, omdat nogal eens 
zaken in het riool worden gestort die er niet in thuishoren: Cement- en 
lijmresten, boomblad, verfrestanten, zand, vloeistoffen uit auto’s.

Producten als bakolie en/of braadvet mogen natuurlijk nooit in het riool, maar kunnen ge-
woon bij het huisvuil worden afgevoerd. Giet ze over in een lege drankverpakking en klaar 
is Kees. Veel makkelijker dan het onverantwoord in de spoelbak of de toiletpot te kieperen. 
Motorolie, verf en oplosmiddelen moeten altijd bij het KCA worden aangeboden.

Manager Zorg & Dagbesteding Richard Bols verrichtte de opening

Opening van ’t Winkeltje, 
een deur verder 

Werkzaamheden Van Alphenstraat

Onder grote belangstelling van klanten, genodigden en 
cliënten van wooncentrum Nieuw Unicum is ’t Winkeltje 
geopend. Hoewel de verhuizing een deur verder is, waar 
voorheen de apotheek gevestigd was in het winkelcen-
trum Noord, is iedereen blij en tevreden met de nieuwe 
ruimte. De leuke en zelfgemaakte artikelen komen veel 
beter tot zijn recht en nodigen uit tot kopen.  

In de week van 16 tot en met 20 december vinden er as-
falteringswerkzaamheden plaats aan de kop van de Van 
Lennepweg. Dit heeft verschillende wegomleidingen tot 
gevolg. Bedrijven en woningen blijven daarbij bereikbaar. 
Omwonenden zijn via een brief geïnformeerd. 

door Nel Kerkman

Met gepaste trots nodigde ma-
nager Zorg & Dagbesteding 
Richard Bols twee cliënten 

Dit zijn de omleidingen: het 
autoverkeer en de bussen 
kunnen geen gebruik ma-
ken van de aansluiting van 
de Van Speijkstraat met de 
Van Lennepweg. Deze aan-
sluiting wordt vanaf maan-
dag 16 december met hek-
ken afgesloten. Ditzelfde 
geldt voor de aansluiting 

van Nieuw Unicum, Corry 
Kits en Doriene Bok, uit om 
de opening te verrichten. Met 
het wegtrekken van een grote 
strik werd het nieuwe logo op 

van de Van Alphenstraat 
met de Joh. G. Mezgerstraat. 
De Van Kinsbergenstraat is 
afgesloten voor autoverkeer. 
Bewoners zullen hun auto 
tijdelijk in de omgeving 
moeten parkeren. Omdat de 
bus gedurende deze dagen 
niet via de Van Speijkstraat 
rijdt, kan het autoverkeer 

de deur zichtbaar. Alle aanwe-
zigen konden erna met eigen 
ogen de ruimte aanschouwen 
van het atelier annex winkel. 

Ook de nieuwe gieterij waar 
Doriene Bok de scepter zwaait, 
is beslist een aanwinst. Aan 
de lange houten tafel kun-
nen meer cliënten aanschui-
ven om hun energie om te 
zetten in creativiteit met 
als resultaat een zeer divers 
aanbod aan cadeauartikelen. 
Met de kerst in aantocht zijn 
er veel betaalbare cadeautjes 
te vinden die tevens gezellig 
worden ingepakt. Voor iedere 
beurs is er wel een cadeautje. 
De winkeldeur, tegenover de 
Vomar in Nieuw Noord, staat 
open van dinsdag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 16.30 
uur. ’t Winkeltje is telefonisch 
te bereiken via 5732733 of 06-
42942426.

ter hoogte van de bushalte 
bij de Van Kinsbergenstraat 
draaien. Fietsers en voet-
gangers kunnen lopend 
om het asfaltwerk heen. 
Voor de Trompstraat, de 
Tjerk Hiddesstraat en de 
Van Galenstraat blijven de 
verkeersmaatregelen zoals 
ze nu al zijn. Het NH Hotel 
is via de Van Galenstraat te 
bereiken. Garage Strijder, 
de BMW antislipschool en 
het circuit zijn via de Van 
Lennepweg en de ooste-
lijke rijbaan van de Van 
Alphenstraat bereikbaar.

Gemeente Zandvoort
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Computer animatie van het Prinsessepark

Vorstelijk wonen in oud Zandvoortse bouwstijl

Aan de Prinsesseweg, waar tot 1957 de Blauwe Tram Zand-
voort het dorp binnen reed, wordt binnenkort een nieuw 
‘vorstelijk’ wijkje gebouwd. Daar zullen 22 luxe woningen 
verrijzen. Prinsessepark is één van de laatste plekken in het 
centrum van Zandvoort waar nog nieuwbouwwoningen 
mogelijk zijn. 

Wethouder van Ruimtelijke 
Ordening Belinda Görans son 
juicht het toe dat op de plek 
waar onder andere de oude 
bibliotheek stond (plus nog 

wat verouderde bebouwing) 
dit kleinschalige wijkje gaat 
komen. 

Prinsessepark wordt gesitu-

eerd in een parkachtige am-
biance. Er is gekozen voor 
een ontwerp dat past in de 
traditie van hoe er honderd 
jaar geleden in Zandvoort 
werd gebouwd. Het worden 
dan ook grote stijlvolle wo-
ningen, met een woonop-
pervlakte variërend van 140 
tot 160 m2. 

De architectuur van Prin-
ses separk moet de sfeer 
ademen van het oude Zand-

voort. Karakteristiek zijn de 
wit gekeimde metselwerk 
gevels met de standaard 
veranda’s aan de voorzijde. 
Een knipoog naar het stijl-
volle en traditionele Zand-
voortse centrum. De wo-
ningen beschikken elk over 
een grote woonkamer met 
open keuken van 40 tot 50 
m2. Verder zijn er standaard 
vijf slaapkamers en worden 
de woningen energiezuinig 

gebouwd. Diverse villa’s heb-
ben een carport op het eigen 
terrein. Een ander kenmerk 
vormen de ruime tuinen plus 
de vele indelings- en uitbrei-
dingsmogelijkheden.

Het bouwplan wordt ontwik-
keld door de KBM-groep uit 
Katwijk. Zaterdag 21 decem-
ber is er van 15.00 tot 17.00 
uur een informatiemiddag 
in strandpaviljoen De Haven 
van Zandvoort. Daar kun je 
alles te weten komen over de 
bouwplannen. Mogelijk zal 
er dan ook een prijsindicatie 
kunnen worden gegeven. 

Wanneer de bouw gaat be-
ginnen hangt af van het ver-
loop van de verkoop. Pas al er 
zeventig procent daadwerke-
lijk is verkocht, gaat de eerste 
schop de grond in. 
Meer informatie op www.
prinsessepark.nl.

Namaste!
Na 2 maanden wachten was het eindelijk zover! Samen 

met drie Canadese en een Nederlands meisje begon ik aan 

mijn grote avontuur naar het Everest base camp. Voordat 

we konden starten vlogen we naar Lukla, het beginpunt.

Kelly (24 jr) doet in 3 delen verslag van haar reis door Nepal. 
Hierbij deel 3:

Ik had van tevoren opge-
zocht hoe het vliegveld in 
Lukla eruit ziet maar dat had 
ik beter niet kunnen doen… 
Al bij de eerste resultaten op 
Google zag ik 'World's most 
dangerous airport' staan. 
Dat geeft niet echt veel ver-
trouwen kan ik vertellen. Dit 
vliegveld heeft de kortste 
start- en landingsbaan van 
de wereld en de piloot heeft 
1 kans om het vliegtuig veilig 
te laten landen anders vlieg 
je zo tegen een bord aan 
waar 'welcome' op staat. 
Gelukkig is het allemaal 
goed gegaan.

Tijdens de tracking hadden 
we een gids en 2 porters 
bij ons. Porters zijn mensen 
die de grote backpacks van 
de toeristen dragen. In het 
begin had ik een schuld-
gevoel omdat ik wist wat 
er allemaal in die tas zat, 
maar onze gids zei dat deze 
jongens juist blij zijn dat 
ze werk hebben. De eerste 
paar dagen van de tracking 
liepen we vooral over zande-
rige paden tussen de bomen, 
langs woeste rivieren en over 
wankele bruggen met op de 
achtergrond de hoge berg-
toppen die waren bedekt 
met sneeuw. Na 5 dagen lo-
pen zag ik pas echt sneeuw 
om ons heen liggen.

De eerste 3 dagen kon ik 

overdag in m'n T-shirt lopen 
maar 's nachts daalde de 
temperatuur tot -20°C. dus 
dat werd slapen met muts 
op en handschoenen aan. 
Op een bepaald punt waren 
zelfs m'n water, lenzenvloei-
stof én babydoekjes bevro-
ren. Ook de wc's waren soms 
levensgevaarlijk. In bijna ie-
der dorp was het niet meer 
dan een gat in de grond waar 
ik moest oppassen dat ik er 
niet in viel door de bevroren 
urine op de grond. De 7e dag 
ben ik heel ziek geworden. 
Ik kreeg heel erg hoofdpijn, 
een onregelmatige hartslag, 
duizeligheid en hoesten. 
Achteraf bleek dit het voor-
stadium van hoogtelongoe-
deem te zijn. Eerder die dag 
hoorde ik dat er 2 mensen 
waren overleden aan hoog-
teziekte dus moest ik van 
mijn gids stoppen op 5.000 
meter en slapen in een la-
ger gelegen dorpje. Dit was 
zo'n 300 meter van het base 
camp. Gelukkig verdwenen 
op de weg naar beneden 
langzamerhand de ergste 
klachten maar voor de ze-
kerheid heb ik toch maar een 
dokter bezocht toen ik weer 
in Kathmandu was.

De laatste dag kwamen we 
weer in Lukla aan waar we 
het einde van de tracking 
hebben gevierd met een 
groot stuk gebak.

Net onder het basiskamp Mount Everest

reisverslag - kelly geusebroek

Nog nooit zo druk op de rommelmarkt

Het was gezellig in de Protestantse kerk

Succesvolle rommelmarkt Vrolijke fancy fair
in teken van kerst

Een paar keer per jaar is er in theater De Krocht een rom-
melmarkt. Het is een markt met voor een ieder wat wils en 
afgelopen zondag stond deze, hoe kan het ook anders, in 
het teken van Kerstmis.

De fancy fair van afgelopen zaterdag in de Protestantse kerk 
aan het Kerkplein stond in het teken van het naderende kerst-
feest. Vooral in de middag was er een goede belangstelling.

Theo Smit, exploitant van 
theater De Krocht was erg 
tevreden over de belang-
stelling van de Zandvoorters. 
“Het was, voor zover ik het 
kan bekijken, de drukste 
markt tot nu toe. Velen heb-
ben goede zaken gedaan. 
Na afloop zaten dan ook 
veel tevreden ‘marktlieden’ 
aan de bar.” Theater De 
Krocht stond helemaal vol 
met kraampjes met van al-
les en nog wat voor de ver-
koop. Het ging van kleding 

Veel animo was er voor 
de workshops voor de 
Zandvoortse jeugd maar 
ook de diverse kramen met 
etenswaren en zogenoemde 
‘prullaria’ stonden goed in 
de belangstelling. “De hele 
dag door liepen mensen in 
en uit, maar het was geen 
moment echt te druk ge-
lukkig. Er was een loterij en 
oud-bakker Maarten Keur 
had heerlijke appelbeignets 
gebakken. Daar zijn er circa 
200 van verkocht. Tussen de 

tot sieraden en van antieke 
ansichtkaarten tot speel-
goed. Als je goed zocht kon 
je echt interessante zaken 
op de kop tikken. En dat is 
juist de charme van een 
rommelmarkt. Wie droomt 
er niet van een super vondst 
die later bij het programma 
‘Tussen Kunst en Kitsch’ veel 
waard blijkt te zijn? Is toch 
altijd mogelijk. De volgende 
rommelmarkt in theater De 
Krocht staat gepland voor 16 
februari.

verkoopstands was ook een 
kraam met heerlijke erw-
tensoep, die bij wijze van 
spreken de kerk uit vloog”, 
vertelde organisator Marijke 
van Wonderen na afloop. De 
dagomzet was niet minder 
dan € 2.031. Een prachtig 
bedrag natuurlijk! De kerk 
sponsort daarmee onder an-
dere een kindje in Afrika van 
de stichting Pebbels. Een deel 
van het bedrag wordt ook 
gebruikt voor jeugdwerk in  
de kerk.
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Heeft u een boodscHap voor uw klanten?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Uw zorgpremie 2014 bij ons

€ 84,60!
met standaard eigen risico

en
 met volledige keuze vrijheid 

€ 89,96

Bereken het zelf op 
www.dorsman.nl

of bel 023-5714534
Passage 11
Zandvoort

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

aPK nu: 
all-in 

€ 19,95!!! 

VOLG DAAROM ONZE OPLEIDING:

BASIS BEDRIJFSHULPVERLENER                          
2 DAGEN (INCL. PRAKTIJKEXAMEN) 

BASIS BEDRIJFSHULPVERLENER + E-LEARNING
ZELFSTUDIE + DAGDEEL PRAKTIJKEXAMEN

HERHALING BEDRIJFSHULPVERLENER               
DAGDEEL

SCHRIJF U NU IN VOOR :

7 - 14 -  20  Januari  2014

van limbeek
training   advies

Veiligheid is ook voor
uw bedrijf belangrijk!

w w w . v a n l i m b e e k . n l

b e d r i j f s h u l p v e r l e n e r

LOCATIE IN ZANDVOORT

VOOR MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVING:

Bel 023 57 38 402
E-mail karin@vanlimbeek.nl

Vaste bezorg(st)er gezocht
Omgeving Zandvoort Noord

Ben jij onze bezorger die 2 keer per 
week (op maandag en donderdag) de 
brievenbus van de buren wil laten 
klepperen? Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede 
bijverdiensten?

Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat 
door weer en wind op pad om de kranten en/of folders te 
bezorgen. Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respec-
teert de NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat je niet 
uit het veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
ZVO Verspreiders verspreidt o.a.
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

Leuke verdiensten!
De wijk telt rond de 180 adressen, verdiensten liggen dan 
gemiddeld rond de € 18 per week.

• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen 
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag, 
 tevens folders bezorging op maandag

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

THEO  &  SANDRA KEUR●ZEESTRAAT 62●ZANDVOORT●023 5738727●WWW.CAFEKEUR.NL

● CAFE KEUR IS ALLE DAGEN OPEN VAN DRIE TOT DRIE ●

   Zing mee met Gré...
   Het is weer de 2e vrijdag van de maand en 
    dus weer tijd voor Gré en Jac van den Berg 

   met een heerlijke meezingavond in café Keur.   
Smartlappen, Zeemansliedjes en veel meer.

          Met het tekstboek in de linkerhand en
                    een drankje in de rechterhand...

   Gezellig!

Vrijdag 13 december: 20:30 uur

Kromboomsveld 79 te Zandvoort
KIJKmOmenT! ZaTerdag, 14 december Om 12.00 uur!!
Deze goed onderhouden familiewoning mét parkeerplaats op 
eigen terrein is gelegen in de kindvriendelijke woonwijk “park 
Duinwijk”. Het gezellige centrum, het strand en NS station zijn 
op loopafstand bereikbaar.

•	 Kijkmoment! Zaterdag a.s. 0m 12.00 uur;
•	 Ruime woonkamer met open haard en openslaande deuren;
•	 Keuken in L-opstelling met diverse inbouwapparatuur;
•	 4 Slaapkamers, en een riante tuin;
•	 Woning is voorzien van dubbel glas en hardhouten kozijnen;
•	 Woonopp. ca. 127 m2, perceel 149 m2.

Louis Davidsstraat 15, 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

KiJKmOment!
VRAAGPRIJS 

€ 339.000,- k.k.
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Raad wil ondertekening 
intentieovereenkomst voorkomen

De Zandvoortse gemeenteraad wil de ondertekening van 
de intentieverklaring met de gemeente Haarlem voorlo-
pig voorkomen. Tijdens de vergadering gemeenteraad-
Informatie bleek dat een meerderheid zich vooralsnog niet 
hierachter wil of kan stellen. De intentieverklaring moet 
een verregaande ambtelijke samenwerking met Haarlem 
gaan onderzoeken.

Michel Demmers (GBZ) vindt 
dat het proces niet netjes ver-
lopen is. “Er zou een plan van 
aanpak komen maar dat is er 
nog niet. Het wordt ook niet 
in de verklaring genoemd. 
Het is net alsof: we zijn nog 
niet getrouwd, we zijn nog 
niet verliefd maar we gaan 
wel de huwelijkse voorwaar-
den vaststellen”, zei hij. Gijs 
De Roode (CDA) was ge-
schrokken van de afspraken 
die in de verklaring zijn op-
genomen. “Het was handig 
geweest als dit al besproken 
zou zijn met de raad. Wij wil-
len meer taken in Zandvoort 
laten. Tevens willen wij dat 
er nog niet getekend wordt”, 
aldus de christendemocraat. 
Ook Ellen Verheij (VVD) had 
een aantal bezwaren. Zij 
vindt het wel een discus-
sie voor de toekomst maar 
wil nadere duiding en uit-
leg van het college. Verheij: 
“Het is niet duidelijk wat er 
gaat gebeuren. Ook is het 
een gevoelig traject dat voor 
Zandvoort anders is dan voor 
Haarlem. Ik roep het college 
op om het nogmaals duide-
lijk uit te leggen.”

Burgemeester Niek Meijer, 
als een van de twee pro-
jectwethouders, zei in zijn 
antwoord dat het beeld 
wat onduidelijk is. “Het is 
het begin van een ingewik-
keld en spannend proces. 
De grote vraag is hoe bor-
gen wij dat het openbaar 
bestuur in Zandvoort blijft 
bestaan? Het college wil de 
verklaring ondertekenen om 
te onderzoeken hoe we tot 
verregaande samenwerking 
kunnen komen. Het is in juni 
uitgebreid in de raad aan de 

orde geweest. Alleen loopt 
het proces minder snel dan 
verwacht. Het is een stap om 
de zaken te onderzoeken, niet 
meer en niet minder”, aldus 
Meijer, die ook aangaf dat 
voor dit ingewikkelde proces 
een stuurgroep in het leven 
is geroepen. “Je kunt name-
lijk niet zomaar zo een com-
plex en precair proces in één 
keer doen. Er wordt gewerkt 
binnen de kaders die zijn af-
gesproken. Er komt een dis-
cussiestuk aan en dan kunt 
u erover debatteren. Het is 
in ieder geval geen één rich-
tingsverkeer”, zei Meijer.

Volgens de burgemeester 
moet het uitgangspunt zijn 
dat het niets mag kosten en 
dat moet zo blijven. Eventuele 
extra kosten moeten door 
het gunstig inkopen bin-
nen drie jaar terugverdiend 
worden. Hierop antwoordde 
De Roode dat de woorden 
van Meijer niet overeen ko-
men met wat er in het stuk 
staat en wil liever afzien van 
ondertekening. Volgens Pim 
Kuijken (PvdA) is de aanpak 
veel te groot: “Als ik lees wat 
de verklaring inhoudt dan 
zeg ik: doe voorlopig alleen 
het sociaal domein. Daar 
heeft u uw handen vol aan. 
U verkoopt nu appels maar 
hebt het over peren. Deze 
verklaring gaat een brug te 
ver, zoals collega Demmers al 
zei.” Meijer antwoordde daar-
op dat de visie op het sociaal 
domein in de maak is. “Het is 
geen verkoopstrategie, dit is 
nadrukkelijk hoe het college 
in de stuurgroep zit.” Volgens 
Jerry Kramer (VVD) gaat het 
allemaal een beetje te ver 
en onthoudt daarom zijn 

steun aan de plannen. Bruno 
Bouberg Wilson (OPZ) merkte 
op dat je niet alle functies 
naar Haarlem kunt overhe-
velen en toch als gemeente 
Zandvoort zelfstandig kan 
blijven bestaan. Het college 
gaat zich nu beraden over de 
eventuele ondertekening van 
de intentieverklaring.

Windmolens 
Wilfred Tates (VVD) wilde 
duidelijkheid over de wind-
molens. Wethouder Belinda 
Göransson vertelde hem dat 
zij in gesprek is met het mi-
nisterie van Defensie dat ei-
genaar is van een stuk van de 
Noordzee nabij Den Helder. 
Zij zou graag zien dat daar 
een windmolenpark gereali-
seerd gaat worden in plaats 
van bij ons voor de deur. “Dat 
is goed voor de werkgele-
genheid in de offshore van 
Den Helder en goed voor 
de badplaatsen die nu een 
toekomst hebben met een 
vervuilde horizon. Ik moet u 
eerlijk zeggen dat ik mij het 
Lazarus schrok toen ik een 
VVD-minister deze plannen 
hoorde zeggen”, aldus de 
wethouder. Volgens Bouberg 
Wilson gaat het een hele las-
tige en zware weg worden 
om het lokale belang voor 
het energiebelang te stellen.

Grofvuil
Bij de behandeling van het 
Afvalstoffenbeleid meldde 
plaatsvervangend wethou-
der Gert Toonen, wethouder 
Andor Sandbergen was ver-
hinderd, dat er sinds het in-
voeren van de nieuwe regels 
voor het ophalen van grof 
huisvuil, door de handhavers 
geen ‘gedumpt’ grof huisvuil 
meer wordt geconstateerd. 
En dat is een goede ontwik-
keling. 

In de rondvraag vroeg Kramer 
wanneer de zandsculpturen 
nou eindelijk eens het maga-
zijn in gaan. En hij is daarin 
niet de enige.

Politiek verslag Raadsvergadering Informatie d.d. 10 december Dominee en pastoor voordeurdelers

Horrorfeest voor het goede doel

Wim Hildering viert 65 jarig jubileum
met musical Oliver Twist

Voor het eerst in de Zandvoortse geschiedenis gaan een dominee en een pastoor tijdelijk 
de voordeur delen. Dominee Teunaard van der Linden trekt tijdelijk in bij pastoor Mat-
thieu Wagenmaker in de katholieke pastorie. 

Vrijdag 13 december wordt in de kantine van SV Zandvoort een horrorfeest georganiseerd 
door 5 vrouwelijke studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Met dit feest proberen 
zij zoveel mogelijk geld op te halen voor Serious Request van radio 3FM.

De Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering bestaat dit jaar 65 jaar. Om dat te vieren 
hebben de Zandvoortse toneelspelers onder leiding van regisseur Kick Boomgaard een 
speciale uitvoering ingestudeerd. In een hele grote bezetting wordt namelijk de musical 
Oliver Twist uitgevoerd in theater De Krocht. Circa 40 spelers tussen de 8 en de 70 jaar 
werken mee!

Omdat de verkoop van de 
protestantse pastorie half 
december doorgaat en de 
kerkzolder aan de Poststraat 
in het nieuwe jaar mogelijk 
van start gaat, is de oplossing 

Milous Wallig, een van de or-
ganisatoren, legt uit: “Elk jaar 
moeten studenten van mijn 
opleiding, Media Informatie 
en Communicatie op de 
Hoge School van Amsterdam, 
een evenement organiseren 
waarvan de opbrengst naar 
3FM Serious Request gaat. Na 
een flinke brainstormsessie 
hebben vier medestudenten 
en ik besloten om, met goed-
keuring van SV Zandvoort, in 
de voetbalkantine een hor-
rorfeest te geven op vrijdag 
de dertiende met als doel 
zoveel mogelijk geld op te 
halen.” 

Toneelspelen en zingen zijn 
twee verschillende discipli-
nes. Daarom zijn voor het 
zanggedeelte het dames-
koor Music All-in en het 
Zandvoorts Mannenkoor 
ingeschakeld. De muzikale 
begeleiding ligt in handen 
van Theo Wijnen.

“We hebben dit jaar maar 
liefst vier avonden inge-
pland. Dat komt niet alleen 

van een gezamenlijke pasto-
rie een zeer oecumenisch ge-
geven. De oecumenische ge-
dachte is ook te vinden in de 
viering van Oudejaarsavond 
in de Agathakerk op 31 

De entreeprijs bedraagt € 6 
en dat gaat volledig naar het 
goede doel, net als een deel 
van de omzet. Daarnaast 
worden er voor €1 loten ver-
kocht waarmee leuke prijzen 
gewonnen kunnen worden. 
Die opbrengst is ook voor 
het goede doel: het stop-
pen van de kindersterfte 
door diarree in de Derde 
Wereldlanden. Jaarlijks ster-
ven ruim 800.000 baby’s en 
kleine kinderen door uitdro-
ging als gevolg van diarree. 
Dat komt door onvoldoende 
hygiënische omstandighe-
den, te weinig schoon drink-

omdat het een jubileum-
voorstelling is maar heeft 
ook te maken met het feit 
dat, wegens het massale 
karakter van deelnemers, 
het podium uitgebreid moet 
worden. Er kunnen dus ge-
woon minder mensen in 
de zaal en om iedereen een 
kans te geven dit spektakel 
te zien moesten we twee uit-
voeringen extra reserveren 
in theater De Krocht”, zegt 

december om 18.00 uur. 
Dominee Van der Linden en 
pastoor Wagenmaker zijn in 
deze dienst de voorgangers 
en de viering wordt opgeluis-
terd met live jazzmuziek.

water en te weinig sanitaire 
voorzieningen. 

Het belooft een geweldig 
feest te worden, dat om 19.30 
uur begint en doorgaat tot 
middernacht. De dresscode 
voor dit horrorfeest is na-
tuurlijk horror, dus verkleed 
je zo eng mogelijk! Tegen een 
kleine vergoeding is het mo-
gelijk om je ter plaatse door 
professionals te laten schmin-
ken. De organisatie hoopt ie-
dereen zo angstaanjagend te 
mogen ontvangen. Vrijdag de 
dertiende belooft een onheil-
spellende avond te worden!

voorzitter Paul Olieslagers. 
Niet alleen op de bühne 
worden prestaties verwacht, 
terdege zal de zaal bij het 
geheel betrokken worden. 
Al met al zal er sprake zijn 
van een unieke voorstelling 
die wordt gespeeld op 13 & 
14 december en tevens 20 
& 21 december. Er zijn nog 
enkele kaarten beschikbaar 
maar het gaat snel met de 
verkoop! 



10

Fotografie
Van kiekje naar foto. Een cursus voor mensen die meer willen doen 
met hun camera. Onder leiding van een fotograaf leert u de techniek 
van uw camera gebruiken.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur 13 februari t/m 27 maart

iPad, optimaal gebruiken 
Bent u in het bezit van een iPad en weet u nog niet hoe deze zo op-
timaal mogelijk te gebruiken? Leer de toepassingen van dit gebruiks-
vriendelijke apparaat.
Vrijdag 13:00 – 15:00 uur 31 januari t/m 14 maart

Samsung Tablet, optimaal gebruiken 
Heeft u een Samsung tablet en wilt u leren deze zo optimaal mogelijk te 
gebruiken? In deze cursus leert u de vele mogelijkheden van deze tablet.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur 31 januari t/m 14 maart

Hatha Yoga 
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt 
gewerkt met eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit 
brengt nieuwe energie en innerlijke kracht. 
Woensdag11:00 – 12:00 uur 15 januari t/m 9 april
Met meditatie
vrijdag 11:00 – 12:15 uur 17 januari t/m 11 april

Open Atelier
Onze docente Mona Meier Adegeest laat u uw mogelijkheden van 
tekenen en schilderen zien. 
Dinsdag 9:30 – 12:00 uur 21 januari t/m 15 april

Bridge Beginners
Een spel voor hoofd en handen dat over de hele wereld gespeeld 
wordt.
Maandag 19:30 – 21:30 uur  20 januari t/m 14 april

Typevaardigheid voor Kinderen
Voor kinderen die toch het beste leren op een cursus waarbij ze de 
rest van de week thuis dienen te oefenen. Goed leren typen, daar heb 
je de rest van je leven baat bij.
Donderdag 15:30 t/m 16:30 uur 23 januari t/m 17 april 

Senioren Computercursus
Starters Windows 8, met eigen laptop. Wanneer u wilt beginnen met 
uw laptop en nog geen ervaring heeft met Windows.
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur 14 januari t/m 28 januari 

Windows 8 met eigen laptop
Wanneer u wilt overstappen op Windows 8.
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur 4 februari t/m 25 februari

Glas in Lood Voor beginners en gevorderden
Glas in Lood is een oeroude ambacht die nog steeds prachtige resulta-
ten geeft. Met behulp van de docent leert men het glas te snijden en in 
het lood te zetten. 
Woensdag 19:30 – 22:00 uur 29 januari t/m 26 maart

Spaans à la Carte Vervolg 
Beginnerscursus voor mensen met enige voorkennis van de Spaanse 
taal. We werken in het 2de deel van het boek: Spaans à la Carte.
Woensdag 19:00 - 20:30 uur 22 januari t/m 16 april

Spaans Beginners II 
Een hoogdrempelige cursus waarin er meer ingegaan wordt op de 
Spaanse grammatica. Voor mensen met enige voorkennis van de 
Spaanse taal.
Woensdag 20:30 - 22:00 uur 22 januari t/m 16 april

Frans Gevorderden 
Een intensieve cursus voor mensen die al basiskennis van de Franse taal 
hebben. Er wordt gepraat over actuele onderwerpen in de Franse media.  
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur 17 januari t/m 11 april

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met Hella Wanders 
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

Weer

Temperatuur

Max 5 5 6 7

Min 0 -1 3 3 

Zon 75% 65% 35% 30%

Neerslag 10% 10% 25% 40%  

Wind zzo. 3 z. 3 zw. 3 zzw. 3

Thialf nog twee weken
buitenspel denkelijk

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

D e  ko u d e b re n g e n d e 
weersystemen liggen zo 
verkeerd als het maar kan 
voor ons, maar toch is er 
wel winterkou aanwezig 
op het noordelijk halfrond. 
Zo vroor het de afgelopen 
dagen in Lapland soms 
meer dan 40 graden en ook 
in Amerika is het ‘brutaal 
koud’ (op grote schaal 20 
tot 40 graden vorst). 

In deze patstelling komt 
de komende weken (!) 
op grond van de huidige 
weerinfo weinig of geen 
verandering. We zien bo-
ven het Europese conti-
nent een hardnekkig ho-
gedrukgebied bivakkeren. 
Geringe weersverande-
ringen bij ons zijn debet 
aan de exacte positie van 
dat hoog. Komt de spil wat 
meer naar Polen te liggen 
dan krimpt de wind iets bij 
naar zuid en zal het even 
minder zacht zijn. Komt het 
accent van de anticycloon 
meer richting de Alpen uit 
stroomt juist wat zachtere 
lucht binnen.

Qua ‘bruikbaarheid’ was 
het weerbeeld, dat nog een 
dag of tien kan aanhou-
den, eigenlijk heel oké. Het 
bleef steeds droog met de 
zon, er stond niet al te veel 

wind en de temperatuur 
was ronduit prima. Begin 
deze week werd zelfs de 10 
graden nog bereikt, terwijl 
normaal c.a 4-5 graden is 
als hoogste maximumtem-
peratuur in het midden 
van het land richting half 
december. 

De nachten zijn nog wel 
aan de frisse kant met 
steeds een kans op wat 
(nacht) vorst. Overdag 
komt het kwik de rest van 
de week uit tussen de 4 en 
7 graden in Zandvoort. Met 
wat geluk schijnt de zon 
soms nog wat langer, maar 
in een situatie met weinig 
doorstroming is de kans 
op mist en lage bewolking 
ook steeds tamelijk groot, 
vooral richting het week-
end. Minder zon dus de 
komende dagen. 

Zicht op een beduidend an-
der (winterser) weertype is 
er niet vooralsnog, dus de 
kans dat er een witte Kerst 
in zal zitten voor Zandvoort 
en omgeving is bijna nihil. 
Het zou nog rap kunnen 
veranderen later.  

Extra weerinfo via 
www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

De afgelopen jaren was december er vroeg bij wat het 
winterweer betrof met zowat een jaar geleden nog een 
aardige sneeuwsituatie. In 2010 vroor ‘t op de tweede 
zelfs tot 6 graden overdag in Bentveld. Momenteel laat 
Koning Winter ons volledig links liggen en grossiert de 
atmosfeer in relatieve mildheid.  

 Do. Vr. Za. Zo. 

2e Kerstdag
4 Gangen Menu € 29,95

VOORGERECHT
Gerookte eendenborst 

met frambozen dressing en hazelnoot crumble

TUSSENGERECHT
Ossenstaart bouillon 

met truffelfolie en kastanjechampignons

HOOFDGERECHT
Hertenbiefstuk met een jus van cantharellen, 

stoofpeertjes en aardappelpuree
OF

Gebakken zeeduivel 
met mosterdsaus, rucolapuree en sugersnaps

DESSERT
Dessert ’t Sand 

Koffie en Friandises

Kerkstraat 5  •  2042JC  Zandvoort  •  023-7430378
info@tsandzandvoort.nl      Reserveren noodzakelijk, 

Kerstavond a la carte, 1e Kerstdag gesloten.

TIROLER STUBERL
Kerstmenu

3 gangen menu € 19,95

Tomatensoep
❅❅❅

Schnitzel naar keuze
Of 

Scholfilet
Of

Entrecote
❅❅❅

Dame Blanche

U kunt natuurlijk ook gewoon 
a la carte bestellen 

Reserveren gewenst

Passage 28-30 - 2041kv zandvoort - 023-5718732
www.tiroler-stuberl.nl

K
 Tuincentrum

Op onze poet gratis parkeren! 
Geen verkoop van kerstbomen

erstgroen
erstinsteek
voor het zelf maken van kerststukjes

erststukken

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 57 170 93 
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Zeestraat 36  |  2042 LC  Zandvoort  |  www.restaurantevi.nl
Geopend van di t/m zo vanaf 17.30 uur.  Reserveren 023 573 66 80

Welkomst cocktail 

amuses, brood, boter & olijfolie

Voorgerecht 
Brioche met tartaar van langoustine, geplukte kruiden, 

dressing van vanille, beurre noisette

Tussengerecht 1
 Tarbot  met gesmolten eendenlever, schuimige saus van oester

Tussengerecht 2
Krokante zwezerik met eekhoorntjesbrood, gepofte rode ui, 

saus van eekhoorntjesbrood

Hoofdgerecht
 Wilde eend, bitterbal van de bout, pompoen, aardappel/

tru� elgnochi, jus van eend

Kaas 
Gepofte vijg met  Fior de Pecora Corsica, 

zuurdesemcrouton, pistache

Dessert
Pure chocolade, sinaasappel, browny, champagne sorbet, 

ijsparels van jasmijn

Optioneel: 6 gangen wijnarrangement € 30,00 

1e en 2e Kerstdag 
Aanvang 18.30 uur,
start diner ca. 19.00 uur

6 gangen Kerstmenu EVI
 € 69,50 p/p

EVI89-6dec.indd   1 02-12-13   15:28

KERSTMENU

Boulevard Barnaart
2041 KB Zandvoort aan Zee
T 023- 571 5660
www.thalassa18.nl
info@thalassa18.nl

Voor een warme Kerst aan Zee
Thuis druk bezig? Relax en kom de sfeer proeven, bijvoorbeeld op onze speciale 

Kerstavond…wij serveren dan een heerlijk 3-gangenmenu voor € 29,50. 

Op 1e Kerstdag van 12 tot 15 uur is er natuurlijk 
onze befaamde 4-gangenbrunch à € 37,50.

En op 1e en 2e Kerstdag kunt u genieten van Thalassa’s kerstdiner
 (ontvangst tussen 18 en 19 uur)

 Gekonfijte zalm met bloemkoolcrème en rode biet
 Soepje van knolselderij met gerookte paling
 Bitterbal van kalfssukade met ganzenlever en truffelmayonaise
 Spoom van cassissorbet
 Kingcrab met bieslook-aardappelpuree en saus van schaaldieren
 Reefilet met gesmoorde groene kool en rode wijnjus
 Mini kaasplankje of Pavlova met vers fruit
 Warme chocoladesoufflé met sinaasappelsorbet en koffiecrème
 Koffie

Kerstmenu € 57,50
Bijpassend wijnarrangement € 27,50 
Bob-arrangement € 10,-

Wij verzoeken u bij uw reservering speciale wensen (dieet, vegetarisch) door te geven. 
Op 2e Kerstdag zijn wij vanaf 9 uur geopend en kunt u à la carte lunchen.

strandpaviljoen 18

Laat u deze avond meevoeren in de wereld van 

cabaret, illusie, verwondering, theater en mentalisme, 

waarbij ook veel te lachen valt.

Kom vooral op tijd, want Rob & Emiel ontvangen 

u zelf om 19.00 uur!

Ook onze koks willen u graag betoveren met een 

heerlijk 4-gangendiner (keuze uit vis en vlees)

€ 75,-

zie ommezijde >

Magic Cabaret Theater Diner
met Rob & Emiel (bekend van TV) 

maandag 28 oktober 2013, aanvang: 19:00 uur

THA1323 Illusionisten kaart A5.indd   2 9/27/13   3:22 PM

VOORGERECHTEN
CARPACCIO - Gesneden ossenhaas met een heerlijke dressing en Parmezaanse kaas 11,50
PIKILIA - Heerlijke hapjesschotel met diverse warme en koude voorgerechten 15,50
FETA FOURNO - Feta met tomaat, ui en olijven uit de oven 9,50
KALAMARAKIA - Gebakken inktvisringen met kruidensaus 8,50
ELLENIKO TRAPEZI - Wilt u eens iets totaal anders? Laat u dan verrassen door onze kok en 
kies voor onze “Griekse tafel”. U geniet met tussenpozen van heerlijke hapjes en vis- en vleesge-
rechten. In Griekenland noemen wij dat Meze. Aanbevolen voor het gehele gezelschap. 39,50 p.p.

HOOFDGERECHTEN
FILOXENIA SCHOTEL - Souvlaki, giros, kipfilet en souzouki 17,50
SPECIALITEIT VAN DE KOK - Souzouki, souvlaki speciaal, moussaka en giros 19,50
OSSENHAAS - Heerlijke tournedos van de grill 25,50
LAVRAKI - Gefileerde zeebaars van de grill 20,50
BEKRI MEZE - Kipfilet met verse groente in een heerlijke pikante saus 22,50
VEGETARISCHE MOUSSAKA - Ovenschotel met aardappels, diverse groente,
aubergine en bechamelsaus 17,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
tzatziki, rijst, frites, salade en warme groente.

U kunt reserveren via het telefoonnummer 023 5734920 of via e-mail:kostas@filoxenia.info

Beide kerstdagen geopend vanaf 16.30 uur. Ook zijn wij kerstavond 
en nieuwjaarsdag geopend en oudejaarsavond tot 21.00 uur

Wij wensen u fijne feestdagen
Grieks Restaurant Filoxenia. Haltestraat 49. www.filoxenia.info

1e gang
Crostini Mare e Monti

Tris van toast met creme van zalm en ricotta, tartaar van garnaaltjes, 
creme van truffel en champignons

2e gang
Zuppa di pesce

Vissoep met inktvis, garnaaltjes, coquilles Saint Jacques en Venusschelpjes
of

Zuppa di Pomodoro
Tomatensoep

3e gang
Risotto ai folletti del Mare
Risotto met Saffraan en zeevruchten

4e gang
Tagliatelle alla boscaiola

Huisgemaakte Tagliatelle met champignon, spekjes

5e gang
Tagliata di Rib eye

Rib eye op de grill met rucola en Parmezaan

6e gang
Filetto di Branzino in crosta di Patate

Zeebaars in aardappelkorst

7e gang
Dessert

Huisgemaakt dessert met Mascarpone en chocolade

Reserveren gewenst, vegetarisch in overleg
Haltestraat 13 Zandvoort    tel  023 57 175 23

MMX Kerstmenu 25 december  
7 gangen menu € 65,-

Kerstavond 24 december - à la carte met een wildkaartje
1e Kerstdag 25 december - zijn wij gesloten
2e Kerstdag 26 december - à la carte met een wildkaartje

Beide avonden worden ondersteund 
door onze zanger Dennis

Reserveren kan via tel. 5712252
Wij wensen u allen hele fijne feestdagen!

Kerst vieren bij 
grand café restaurant XL
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Specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Kerststerren, kerstgroen, kerststukken,
kerstboeketten, kerstbomen, kerst.. etc., etc.

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
023-5719345

zandvoort@dobeywinkel.nl
www.dobey.nl

Alles voor je huisdier!
Bord zandvoort.indd   1 2-9-2011   13:57:16

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
023-5719345

zandvoort@dobeywinkel.nl
www.dobey.nl

Alles voor je huisdier!
Bord zandvoort.indd   1 2-9-2011   13:57:16

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
023-5719345

zandvoort@dobeywinkel.nl
www.dobey.nl

Alles voor je huisdier!
Bord zandvoort.indd   1 2-9-2011   13:57:16

Boudoir by Sara
Mooie volle en lange wimpers voor 2 maanden, met 
de wimper extensions van Boudoir by Sara. Ze worden 
een voor een op de eigen wimpers gezet, wat zorgt voor 
een heel natuurlijk effect. Maakt mascara overbodig en 
is bestand tegen water, traanvocht en zee. 
Bij inlevering van deze advertentie een nieuwe set 
van 85 euro voor maar 65 euro 

Bel voor een afspraak naar Boudoir by Sara 
Tel. 023 - 57 329 00

GEEN
Met een spraybehandeling heeft u 

een zomers tintje in de winter. 

EINDELIJK

WITTE KERST!

Corn. Slegersstraat 4 
Tel. 023 5715880

bernardcoiffures.nl

Kerkstraat 8 - 2042 JE  Zandvoort

De Kerstchocolade is binnen!!!

Heerlijk kransjes, klokjes, sterren en nog heel veel meer
van de Belgische Callebaut Chocolade.

Deze week gratis proeven:

Truffel Thee
Gearomatiseerde mengeling van zwarte thee en 

macadamianoten met een fijne chocolade smaak.

Tevens maken wij heerlijke 
kerstcadeautjes op maat!!!

Voor de leukste en lekkerste cadeautjes!

Luxe boxspring set Sara - Leverbaar in zwart of wit
Zowel matras, boxspring en het luxe gecapitonneerde 
hoofdbord zijn bekleed met een luxe afwasbare skai. 
160x200 van € 895,-  voor € 679,-
180x200 van € 995,-  voor € 695,-

Elektrische boxspring- Leverbaar in 3 kleuren: Zwart, antraciet of bruin
2 elektrisch verstelbare boxsprings/ 2 luxe pocket vering matrassen
2 mee gestoffeerde voetbeugels/ 1 hoofdbord/ 1 koudschuim split topmatras 
Nu compleet:
140x200  € 895,-
160x200  € 1149,-
180x200  € 1195,-
Lengte maten tegen een kleine meerprijs ook verkrijgbaar. 

Heintje dekbed

Raadhuisplein 3 Zandvoort
Tel: 0611013844 / Mob: 0654776087

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten 
Woensdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zondag van 12:00 tot 17:00 uur

Ten Kate straat 63 Amsterdam 
Tel:020-6838883 / Mob: 0654776355

Openingstijden:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag t/m zaterdag 
van 9:00 tot 17:00 uur

www.heintjedekbed.nl
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Tip voor onder 
de kerstboom

Uit de keuken van Fleur:
Diverse soepen.

Hartige- als voorgerecht 
of amuse quiches.

Diverse wildpatés met gratis saus.

Scherpe Aanbieding:
Oude grand cru kaas

€ 12,50 heel kilo

Haltestraat 38, tel. 5715000

Voor gezellige en 
smaakvolle 
kerstdagen.

Marcel Horneman, 
dé specialist in vlees en maaltijden

Grote Krocht 7 te Zandvoort - www.slagerijhorneman.nl

Aanbiedingen geldig t/m woensdag 18 december

Ierse 
Sukadelappen 
500 gram 6,25  

Vlees aanbieding

Gegrilde Honing 
Achterham 150 

gram 2,49 

Vleeswaren

Kip Teriyaki 
met paprika, 
peultjes en 

boontjes 500 
gram 6,95 

Maaltijd van de week

Stevige bruine 
bonensoep met 
vlees en worst  

liter 5,00 

Soep van de week

OOk vOOr uw kerstbestelling kunt u 

terecht in Onze webshOp: www.123slagerij.nl

Schiesser American T-shirt in 
zwart en wit met ronde of V-hals 
S-M-L-XL-XXL

2 stuks van € 22,95

 voor € 17,50

Cadeau tip!

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

€ 27,50 € 89,00

HET DECEMBERCADEAU 
NU TE KOOP BIJ BRUNA

De aanbiedingen zijn geldig van 9 december tot en met 31 december 2013.
LET OP: deze actie geldt alleen in de winkel en niet voor de webshop

Kom snel langs in 
onze winKel voor 

leuKe Kerst 
aanbiedingen!

naturana mode
HET adres voor uw Bad- en Nachtmode, 

Lingerie en Shapewear.

Kerkstraat 2B | 2042 JE Zandvoort
Telnr. : 023-5747747 | www.naturana-shop.nl

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort 
Tel:023-5735002 

ma 13:00-18:00 di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

voor de mooiste Kerst
kleding en lingerie

Herfst/wintercollectie:
nu vanaf 20% korting!

tot gauw op de grote Krocht 20b.
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bier en allerleibier en allerleibier en allerlei

Verrassend Verrassend Verrassend kerstkerstkerstkerstkerstkerstkerstkerstkerstVVVoordeel!oordeel!oordeel!oordeel!oordeel!oordeel!oordeel!oordeel!oordeel!Voordeel!VVVoordeel!Voordeel!Voordeel!VVVoordeel!V

Geniet, maar drink met mate.

zandvoort Burgemeester Engelbertsstraat 21 ★ | 
haarlem Californieplein 17
★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 16 december 2013, zolang de voorraad strekt. 

WWW.dIrCKIII.nl

* Sterke drankSterke drankSterke drank

kerst 2013 wel zo voordelig!kerst 2013 wel zo voordelig!kerst 2013 wel zo voordelig!

Sterke drankSterke drankSterke drank

wijnenwijnenwijnen

Côtes De Bourg 
Château haut Bourgès 7,99 4.99 

BergeraC
Château Grand marsalet 7,99 4.99

MéDoC 
Chateau tour Prignac 12,29 8.99

saint-estèphe
Chateau la vicomtesse 15,99 10.99 

saint-eMilion granD Cru
Baron de Boutisse 19,99 12.99

Chateauneuf-Du-pape 
domaine du Père Caboche 17,49 13.99 
 
haut-MéDoC
Chateau Coufran 24,99 14.99 
 

sunny 
Bay ruM  
Bruin of wit 
Hele liter

Johnnie 
Walker 
reD laBel   

1,5 liter! 
=16,66 
per liter

op=op!

sMirnoff
voDka
Hele liter

Courvoisier  
CognaC vs
Hele liter

op=op!

D.o.M. BénéDiCtine
70 cl

DraMBuie 
likeur
70 cl

In luxe kado
verpakking

bier en allerleibier en allerleibier en allerlei

JuiCe CoCktail MoJito 
ook Piña Colada  
of Cosmopolitan
Hele liter

Alcoholvrij 
op=op!

Bavaria 8.6
original of extreme
Blik 50 cl
Zwaar bier!

Bitter leMon
ook light, tonic 
of Ginger ale 
1,5 liter

griMBergen 
speCiaalBier
met 2 proefkelkjes 
3 X 30 cl 
elders 7,79

5.49
frangeliCo hazelnoot-
likeur
met uniek glas 
70 cl 

elders 18,49

14.99

stroh ruM 38
met Chocomel 
en mok 
70 cl 

elders 15,79

12.99

ier
et 2 proefkelkjes

Co hazelnoot-

et uniek glas

o hazelnoot-o hazelnoot-

la Cha^sse 
rood of wit

Baron philippe  
De rothsChilD 
Berger Baron 

     Klasse Bordeaux,  
ook in rood of rosé  

CaMpo nuevo 
ook rosé

Dona DoMinga 
rood of wit 
Topkwaliteit uit Chili. 
Heerlijk voor bij het 
kerstdiner! 
                

Menetou salon
Pierre archambault 

Onze favoriet 
uit de Loire!

rechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateau

MéDoC Cru 
Bourgeois 
Chateau haut 
Canteloup

Margaux 
Chateau Cusseau

rechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateau

Mé

Margaux 
Chateau Cusseau
Margaux Margaux 

WiJnglas
rood of wit
4 stuks

elders 5,99

2.99

BorDeaux 
supérieur 
         Chateau  

Jalousie

per liter

op=op!elders 35,99

24.99
verGelIJKBare 

PrIJs 15,09

11.99
elders 19,99

14.99

elders 24,49

19.99

elders 23,49 

19.99
op=op!

elders 32,99

26.99 op=op!

elders 1,99 

1.29
elders 1,25 

79

elKe 2e fles

75
Per fles 1,49

elders 6,29 

4.49 elders 13,99 

8.99

elders 9,99 

5.99
elders 5,69 

3.99

elders 4,39 

2.99
elders 7,99 

4.99

Chateau CusseauChateau Cusseau

elders 21,99 

14.99

elders 11,99 

7.99

        Chateau  
Jalousie

Dra
likeur
70 cl

In luxe kado
verpakking

hele lIter

9.99
elders 13,99

kerstkaDo's voor 
stuntpriJzen!

WiJ heBBen Meer Dan  
100 kaDo iDeeën!

op
=
op

diverse 
kerstdecoraties 

voor wijnfles!

1.- 

granDs vins De franCe partiJvoorDeel op=op!

kerst 2013 wel zo voordelig!kerst 2013 wel zo voordelig!kerst 2013 wel zo voordelig!kerst 2013 wel zo voordelig!kerst 2013 wel zo voordelig!kerst 2013 wel zo voordelig!kerst 2013 wel zo voordelig!kerst 2013 wel zo voordelig!kerst 2013 wel zo voordelig!kerst 2013 wel zo voordelig!kerst 2013 wel zo voordelig!kerst 2013 wel zo voordelig!

hele l

9.
elders 13,99

Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend 

hele l

9.
elders 13,99

Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend Verrassend oordeel!oordeel!oordeel!oordeel!oordeel!oordeel!

hilippe 
hilhilD

Klasse Bordeaux, 
ook in rood of rosé 
Klasse Bordeaux, Klasse Bordeaux, 
ook in rood of rosé ook in rood of rosé 

wijnenwijnenwijnenwijnenwijnenwijnen
D

rechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateau
hilippe hilippe 

rechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateau
hilippe 

rechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateau
ranCCe C

rechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateau
Ce 

rechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateaurechtstreeks van het chateau
e 
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Reünieconcert VanKessel Live Sprookjeswandeling op 21 december
Morgen, vrijdag 13 december staat er een reünie op de 
agenda. Een reünie van de nu al bijna legendarische groep 
uit Zandvoort en omgeving ‘VanKessel Live’. Het concert is 
in café Neuf aan de Haltestraat.

Op zaterdag 21 december wordt de jaarlijkse Sprookjes-
wandeling door het centrum georganiseerd. Het is alweer 
voor de zesde keer dat de stichting Zandvoortse4daagse 
deze gezellige ‘wandeling’ organiseert voor de jongste in-
woners van Zandvoort.

“We hadden een keer zin 
om met de allereerste be-
zetting van de band op te 
gaan treden en dus komt er 
een reünie”, zegt leadzanger 
en naamgever aan de band, 
Patrick van Kessel. De band 

Van 16.00 tot 19.00 uur zul-
len ruim 40 sprookjesfiguren 
op het Raadhuisplein en het 
Kerkplein rondwandelen. Zo 
komen Sneeuwwitje met 
haar 7 dwergen, Pinokkio en 
zijn ‘vader’ Gepetto, maar na-
tuurlijk ook Roodkapje en de 
wolf en Peter Pan en Kapitein 
Haak. Ook de Kerstman is met 
zijn gezin weer aanwezig. Dit 
jaar zal hij zelfs zijn moeder 
meenemen. Alle kinderen 
mogen met de Kerstman en 
zijn gezin op de foto. Hij zit op 
zijn troon op het terras van 
Grand Café XL.

is circa 7,5 jaar geleden ont-
staan en bestond toentertijd 
uit Dave Bos op bas, Gino van 
der Spree op drums, Ebe de 
Jong op gitaar en zanger 
Patrick van Kessel. “Na een 
aantal wisselingen op bas 

Op het Kerkplein staat, dank-
zij de medewerking van 
Center Parcs, weer een leven-
de kerststal. De kinderen die 
het durven mogen de schaap-
jes en geitjes zelfs aaien. In de 
Protestante kerk is een door-
lopend programma met voor-
lezen en andere voorstellin-
gen. Op het Kerkplein zullen 
muzikale optredens verzorgd 
worden door het Gemengd 
Zandvoorts Koper Ensemble 
en I Cantatori Allegri.

Om deel te nemen aan de 
Sprookjeswandeling is voor 

en drums en af en toe een 
kleine onenigheid tussen de 
zanger en de gitarist hebben 
we de koppen bijeen gesto-
ken en kwamen we er achter 
dat vooral zanger en gitarist 
niet zonder elkaar kunnen”, 
legt hij uit. 

Buiten de bekende num-
mers van U2 , Jimi Hendrix, 
Kane, Neil Young, CCR, The 
Cure, Santana enz, hebben 
ze toch weer wat nieuws in-
gestudeerd en wel ‘Wild as 
the wind’ van David Bowie, 
‘Still got the Blues’ van Gary 
Moore, een hele leuke uitvoe-
ring ‘Wake me up’ van Avicci 
en ‘While my guitar gently 
weeps’ van oud-Beatleslid 
George Harrison. 

Aanvang van het gratis 
reünie concert in café Neuf 
is 21.00 uur.

€ 4,50 een boekje te koop 
bij Bruna Balkenende op de 
Grote Krocht of op de dag 
zelf bij De Gelaarsde kat, 
die vanaf 15.00 uur op het 
Raadhuisplein te vinden is. 
In het boekje staan behalve 
alle sprookjesfiguren waar-
van een handtekening kan 
worden verzameld, ook een 
plattegrond, de tijden van alle 
voorstellingen en waarde-
bonnen voor chocolademelk 
en een sprookjesoliebol. Ook 
zitten er kortingsbonnen in, 
wat het heel aantrekkelijk 
maakt om het boekje te ko-
pen. Om 18.45 uur wordt de 
Sprookjeswandeling afge-
sloten in de Protestante kerk 
met het zingen van kinder-
kerstliedjes, met muzikale 
medewerking van de sprook-
jesfiguren.

Wie verkleed gaat op zater-
dag 21 december, kan een 
mooie prijs winnen. Een des-
kundige jury kijkt welke kin-
deren het mooist verkleed 
zijn. Er zijn leuke prijzen, die 
beschikbaar worden gesteld 
door de Rabobank. Kijk voor 
meer informatie op www.
sprookjeswandeling.nl.

Kerstconcert van Classic Concerts

Pluspunt als lichtpunt in donkere tijden

Komende zondag zal Die Haerlemsche Musyckcamer het 
jaarlijkse kerstconcert van de stichting Classic Concerts 
in de Protestantse kerk verzorgen. Medewerking aan dit 
grandiose concert verlenen de solisten Fred Gest (piano), 
Wout van Wilgenburg (cello) en Frans Robert Berkhout (fa-
got). Op het programma staan werken van Luigi Bocche-
rini, Antonio Vivaldi en Arcangelo Corelli.

Kerstmis is het feest van het licht. Echter voor de eenzamen 
onder ons zit de decembermaand vaak vol donkere tijden. 
Daarom is het zo mooi dat Pluspunt in Zandvoort ook voor 
hen deze periode wil verlichten. Bijvoorbeeld door de hele 
kerstvakantie open te zijn en tal van gezellige activiteiten 
aan te bieden.

Het orkest Die Haerlemsche 
Musyckcamer is een strijkor-
kest dat bestaat uit twintig 
amateurmusici van hoog ni-
veau. Zo nu en dan wordt het 
orkest aangevuld met klave-
cimbel en blazers. De leden 
van het kamerorkest komen 
uit de meest uiteenlopende 
beroepsgroepen. Wat hen 
bindt is de prachtige muziek, 
die zij spelen.

Het begon al op woens-
dag 11 december in de St. 
Agathakerk met de kerstmu-
sical 'De sterrenkijker'. Deze 
musical werd uitgevoerd 
door veertig leerlingen van 
de Oranje Nassauschool 
onder leiding van de onver-
moeibare Maaike Cappel. 

Elke woensdagmorgen kan 
er bij het Inlooppunt van 
10.00 tot 12.00 uur in de 
St. Agathakerk onder het 
genot van een kopje koffie 
gezellig worden bijgepraat 

Een van de vele deugden van 
dirigent André Kaart is zijn 
niet aflatend enthousiasme. 
Tijdens repetities tilt hij de 
orkestleden boven zichzelf 
uit waardoor zij de muziek 
leren te interpreteren en le-
ren naar elkaar te luisteren. 
Hoewel hij altijd zegt dat 
hij alleen maar doet wat de 
componist heeft voorge-
schreven gaat het toch om 

over van alles en nog wat, 
maar woensdag 18 decem-
ber staat dit samenzijn 
natuurlijk in het teken van 
Kerstmis.

De op dinsdag en don-
derdag bijeen komende 
Eetclub staat op donderdag 
19 en dinsdag 24 december 
een speciaal kerstmenu te 
wachten. De kosten zijn  
€ 14,50 per maaltijd, graag 
wel even vooraf opgeven via 
de balie van Pluspunt tele-
foon 5740330.

zijn interpretatie. Zijn pro-
grammakeuze is muzikaal 
en voor het orkest speelbaar. 
Door zijn lange ervaring in 
de muziekwereld kent hij 
werkelijk iedereen. Dat le-
vert het orkest altijd goede 
solisten op. 

Het programma bestaat uit 
een aantal liederen die sa-
men gezongen worden en 
voor de pauze onder andere 
het Celloconcert nr. 3 van 
Luigi Boccherini met Van 
Wilgenburg als solist. Na de 
pauze valt het dubbelconcert 
G mineur voor cello en fagot 
van Antonio Vivaldi direct op 
maar ook het Concerto gros-
so no. 8, 'Fatto per la notte di 
Natale' van Arcangelo Corelli. 
Het concert wordt afgeslo-
ten met het Stille Nacht dat 
weer samen gezongen gaat 
worden.

Het concert in de Protes-
tantse kerk aan het Kerkplein 
begint om 15.00 uur en de 
deuren van de kerk gaan om 
14.30 uur open. De entree be-
draagt € 5 en dat is inclusief 
programmaboekje.

Ook de Koffie-In op maan-
dagmorgen heeft op maan-
dag 23 december de geur en 
de kleur van de Kerst en de 
koffie wordt dan ook verge-
zeld van een vers gebakken 
kerstkoekje. Het gezamen-
lijk nuttigen van de warme 
maaltijd is die maandag ech-
ter al volgeboekt!

En bij OOK Samen is op don-
derdag 26 december, Tweede 
Kerstdag dus, echt de kerst-
sfeer te voelen en te proeven. 
Dan kan voor € 16,50 p.p. tus-
sen 11.00 en 14.30 uur wor-
den genoten van een heer-
lijke kerstbrunch. Kortom, 
al zijn de dagen donker en 
wordt flinke kou voorspeld, 
in Pluspunt is warmte en ge-
zelligheid te halen en door u 
zelf ook te brengen.

Toos Bergen van de stichting Classic Concerts

Patrick van Kessel en gitarist Ebe de Jong tijdens Zandvoort Alive in 2009
Verklede sprookjesfiguren zijn soms een beetje eng
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, 
maar omlaag met de prijs!

Basisbeh. sch.maken + 
nagels knippen + 
eelt verwijderen + 

evt. likdoorns weghalen + 
creme massage. 

Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling 

normaal € 30 nu € 25. 
Info:5734944 of 
06-50203097

.........................................................
023 schilderwerken
Mob: 06-23452946

Voor al uw binnen en 
buiten schilderwerk. 

www.023schilderwerken.
wordpress.com

.........................................................
Te Huur De Schelp
Gemeub.recreatie-

appartement.
Heerlijk licht en rustig

 € 700,- incl. GLW
Tel 023-5719653

.........................................................
Waarom kiezen voor 

kinderopvang bij 
Pippeloentje of Pluk? 

Kom langs en laat 
je informeren: 

over 'SKiP-Natuurlijk'! 
Tel. 023-5713665 

of kijk op 
www.pippeloentje-pluk.nl

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu veel kerstspullen!

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 
023-5353591 

of 06-22209568
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Nieuw bij slender you:
D-toxen via je voeten!

Een voetenbadje 
van 30 min. 

voor een fitter 
en vitaler gevoel

Afvalstoffen, gifstoffen 
en ongezonde cellen 
worden afgevoerd!

Bel voor info en/of afspraak 
tel. 06-19413733
Hogeweg 56A

.........................................................
Super-de-luxe zonnebank

bij Slender You!
20 minuten voor € 10,=!

Bel voor afspraak 
tel. 06-19413733

Open van ma tot vr van 
8.30 uur tot 15.00 uur

Ma tot do avond 
vanaf 18.30 uur

Za 9.15 tot 14.00 uur
Hogeweg 56A

.........................................................
Sailing Home

een cruise met  
hindernissen

The Hedi’s International 
Tewaterlating: 25 januari

20.00 uur 
theater De Krocht

Kaarten v.a./tot 
€ 10, 06-54677947
Een krankzinnige 

avond met
Henk Jansen en 

Dick Hoezee 

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl 
.........................................................

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Voor een pedicure 

behande ling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hot-stone massage 
en / of Reiki behandelingen.
Pro-voet lid. 16 jaar ervaring. 

Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

Denk voor de naderende 
feestdagen eens aan het 

geven van een cadeaubon!
.........................................................

Gespecialiseerd in 
Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort. 
Voor uw APK, alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 0653231754

Klusser heeft tijd over
 voor o.a. stuc-, tegel-, schil-

der-, timmer- en schoon-
maakwerk. € 12,50 p.u. 

(met uitz. van stucwerk: 
€8 p. m2). 

Tel. 06-27048739
.........................................................

Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

.........................................................
Nieuw onderkomen 
gezocht voor 2 lieve 

aanhankelijke buitenkatten. 
Gratis + bak etc. 

Tel. 5713184 of 06-11096236

Te huur: 
compl. kamer

met keuken, ged. badk.,
wifi, tv met box.

Vrije opgang, roken oké.
Incl. schoonm. 

en wassen.
1 pers. € 150 p/w
2 pers. € 220 p/w

Incl. parkeren
Bij station en centrum

Tel. 06-50426295
.........................................................

Garage te huur 
in de put van 

de Trompstraat 
€ 120,- per maand

06-53256274

Z A N D K O R R E L S
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De kunst van 
het leven 

is thuis te zijn
alsof je op reis bent 
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Tegeltje

Uitgesproken!

Audrey Weeren heeft een opleiding gedaan aan de 
Academie voor de Beeldende Kunst, richting Mode-
illustratie. Daarna heeft ze SPGB gedaan, een ambach-
telijke opleiding die je leert om tassen te maken. Ze is 
altijd al een tassen freak geweest. Ze studeerde af met 
een eigen tassencollectie en richtte haar eigen merk 
op: Label 3; een tassenlabel voor de jonge werkende 
stoere vrouw.

door Ramona Jonkhout

Het verhaal achter Label 3 is uniek te noemen. Haar 
producten zijn van gerecycled leer en zijn minimalis-
tisch, vrouwelijk en stoer, met subtiele details zoals een 
contrasterende binnenkant bijvoorbeeld. Maar waarom 
gerecycled leer vroeg ik aan Audrey? “Ik zette een keer 
een oude leren bank op straat en toen bedacht ik me 
opeens dat ik ook iets van het leer kon maken. Ik heb 
toen brede riemen gemaakt en mensen vonden het ge-
weldig”, vertelde ze. 

Ook kunnen mensen van hun oude leren jas, die ze al 
jaren niet meer hebben gedragen, een tas laten maken 
door haar. Zo geef je een oude jas weer een nieuw leven. 
“Ik vind het heerlijk om met gerecycled materiaal te wer-
ken. Maakt eigenlijk niet uit wat het is”, aldus Audrey. 
Vintage is ook altijd een inspiratie voor haar geweest, 
want ze struint al vanaf haar 15e jaar allerlei rommel-
markten af, op zoek naar unieke items.

Sinds kort geeft ze de workshop ‘Leren tassen maken’. 
Deze workshop is voor iedereen die zijn/haar eigen 
unieke tas of (woon)accessoire wil ontwerpen. Ervaring 
hoef je niet te hebben, benadrukt ze. De workshops wor-
den gehouden in haar eigen atelier en ze heeft ruimte 
voor maximaal 5 personen. Mensen kunnen met aller-
lei ideeën komen en zij begeleidt ze daarin. “Ik leer de 
deelnemers hoe ze een patroon moeten maken en hoe 
ze alles moeten uitwerken”, legt ze uit. Ze mogen er zo 
lang mogelijk over doen, of het nou 3 weken of 6 weken 
is. Het gaat erom dat ze tevreden zijn met wat ze heb-
ben gemaakt. “Ik vind het heel belangrijk dat mensen 
plezier hebben in wat ze doen”, glimlacht ze. Ook is het 
mogelijk om een workshop voor alleen een middag te 
boeken, voor bijvoorbeeld een vrijgezellenfeestje of een 
verjaardag.

De door Audrey gemaakte unieke exemplaren zijn te 
verkrijgen via haar eigen webshop, maar ook in diverse 
winkels door heel Nederland. Komend jaar komt er een 
nieuwe tassenlijn voor smartphones, tablets en laptops. 
Ik kijk er in ieder geval al naar uit! Kijk voor meer infor-
matie op www.label3-shop.nl.

Audrey Weeren 
maakt van een jas een tas

Kijk nou eens!

doo
r:
 M

an
dy

 S
ch

oo
rl

En toen was het hek ineens ‘onder gezand’

Interview

Audrey Weeren

(Godfried Bomans) 

Deze week ga ik op de filosofische tour. Ik ga de vraag 
‘Wat onderscheidt ons van de dieren’ beantwoorden. 
Het antwoord is heel simpel: verveling! Een dier in de 
natuur kan urenlang voor zich uit staren zonder enkele 
verandering van het plaatje. Tussendoor vreet, slaapt, 
vecht en, in sommige seizoenen, wipt het wat en dat 
is het dan. Wij mensen niet. We eten, slapen, vrijen en 
werken. Werken? Ja, dat doen we om spullen te kunnen 
kopen om je bezig te houden. In andere woorden: om 
ons niet te hoeven vervelen. 

Na vele millennia ontdekten we telefonie en niet 
veel later televisie en internet. Inmiddels moet ik veel 
nachtdiensten draaien om spullen aan te schaffen 
en kom vaak om 04.00 uur pas thuis. Dan wil ik mijn 
programmaatjes terugkijken via een app die ik door-
stream naar mijn tv via WiFi vanaf mijn tablet. Wat is 
de basis voor dit gedoe? Ziggo in mijn geval. En laat dat 
bedrijf er nou net even uitliggen vanwege wat wind of 
onderhoud aan het netwerk. Wat een ellende. Ik kan 
niks meer. Hoe deden jullie senioren dat in de jaren 
tachtig? Toen bestonden er ook nachtdiensten maar 
geen internet en app’s. Om die tijd waren er nog niet 
eens sekslijnen die uitgezonden werden op televisie. 
Pakten jullie echt een boek om daar in te lezen? 

Ik ging terug naar het dierenrijk. Dom voor mij uitsta-
ren. Daarna wat eten en nog meer dom voor me uitsta-
ren. Zelfs zo verschrikkelijk dom voor me uitstaren dat 
ik een ingeving kreeg. Ik heb namelijk een smartphone 
met mobiel internet erop. Dat netwerk lag er gelukkig 
niet uit dus kon ik dom naar mijn soap staren. E-mail 
bekijken ging ook prima. Maar ik moet er toch niet 
aan denken om op dat tijdstip een 
boek voor mijn snufferd te hebben 
om me niet te vervelen. Raar feno-
meen, verveling. Het engste aan dit 
alles is nog wel dat ik me een junk 
voel en Ziggo is mijn dealer.

Verveling



 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2014 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2014 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2014 
(geldig tot en met 31-12-2014)

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Relax for You - 06-29621866
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WellnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas 

kunt u eenmalig gratis 

een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke 

volgende Zandkorrel maar 

liefst € 2,50 korting! 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Massage - lichaamspakking - magnetiseren - kaartleggen - paraffine behandelingen

Kaartleggen en Magnetiseren 
samen van € 35,- voor € 25,-
Behandeling op afspraak tel. nr.06-29621866

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat 
wij ook leuke

kerstcadeaus hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Hele maand december voor Pashouders

Tamme Konijnenbouten 
kilo € 9,95

ZOWEL VOOR KERST ALS 
OUD EN NIEUW

prOseccO eXtrA drY
Lekkere bubbels van goede kwaliteit

 Van € 12,95 nu voor € 9,95

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588



 

ZandvoortPas 2014
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort 

winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.
Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer 
diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

U wilt toch ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

Bestel nu de ZandvoortPas 2014
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

Zand
korrel

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Nu met Zandvoort Pas;
ONtsPaNNiNgs
massage

www.Praktijkixchel.Nl

wellNessPraktijk

10%
kortin

g
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Grote Krocht 20a Zandvoort - 023-5714395
www.slinger-optiek.nl

VenaVo 

Venavo 
elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort. 

Voor meer informatie kijk op onze website: 

www.venavo.nl 

Gebruikt u het al? 
Volgens wetenschappers heeft maar liefst 80% van 
de Nederlandse bevolking een vitamine D tekort. 

De Gezondheidsraad adviseert dan ook  
een dagelijkse aanvulling met een  

D3-supplement. Vitamine D speelt een  
belangrijke rol bij ons geestelijk  

welbevinden, in de botopbouw, het  
immuunsysteem en het zenuwstelsel. 

Vitamine D3 1000 iu 25 mcg 
120 capsules € 8,95

Tegen inlevering van deze advertentie: 
120 capsules € 7,50

Dier van de Week
Mila is een lieve en eigenwijze poes die al veel te lang in het asiel zit. Op 1 januari 
zit ze er drie jaar! Zij verdient nu eindelijk eens een fijn huis. Ze is erg lief als ze daar 
zin in heeft; dan geeft ze kopjes, kusjes en kun je haar prima aaien. Heeft ze even 
geen zin in aandacht dan zal ze dat ook laten merken en als je dan toch doorgaat 
geeft ze even een tik. Ze zoekt een huis zonder soortgenootjes en zonder kleine 
kinderen; dat is haar allemaal veel te druk. Een huis met een tuin is haar grote 
wens, ze gaat namelijk heel graag naar buiten. 

Kunt u lieve Mila een eigen thuis met kerst geven? Kom dan snel eens langs om 
kennis met haar te maken. Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend 
van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.
dierentehuiskennemerland.nl.

Amie ouderenzorg is de organisatie voor 
ouderen uit de gemeenten Zandvoort 
en Bloemendaal. Amie levert warme, 
professionele zorg en aanvullende diensten 
dichtbij de cliënt vanuit een kleinschalige 
en betrokken organisatie. Amie biedt 
ondersteuning op maat, rekening houdend 
met de mogelijkheden, wensen en beleving 
van de ouder wordende cliënt.

•  Vind jij het leuk om mensen te verzorgen 
en te ondersteunen in hun thuissituatie?

•  Kun je goed zelfstandig werken?

•  Ben je in het bezit van een verzorgende IG 
diploma?

•  Ben je � exibel en kan jij je makkelijk 
aanpassen aan wisselende 
omstandigheden?

•  Kan jij een creatieve bijdrage leveren aan 
de zelfsturing van het team?

•  Ben jij dienstverlenend, communicatief 
vaardig en stressbestendig?

Dan zijn wij op zoek naar 
jou!!

Amie vertrouwt op de grondige vakkennis 
van haar medewerkers. Lees op onze website 
de bijzondere verhalen van onze cliënten 
en medewerkers. Ook voor de volledige 
vacatureteksten en overige informatie kun je 
terecht op onze website www.amie.nl

 Mocht je na het lezen van deze informatie 
nog vragen hebben, mail dan gerust naar 
personeelszaken: pz@amie.nl. 

Voor meer persoonlijke verhalen, 

ons aanbod en vacatures kijk op www.amie.nl

BEGIN HET NIEUWE JAAR GOED…
en kom werken bij Amie als Verzorgende IG 
in een van onze zelfsturende wijkteams.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA  Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

- Kromboomsveld 68, uitbreiden woning, ingekomen 04 de-
cember 2013, 2013-VV-160.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Zandvoort maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor: Brandveilig gebruik noodlokalen
Locatie: Lijsterstraat 1 te Zandvoort (aanvraagnummer 2013-
VV-148)

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 13 december 2013 gedurende 
zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort. De 
aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
zijn in te zien van 13 december 2013 tot en met 24 januari 2014, 
elke werkdag van 8:30 tot 12:30 uur en op donderdagavond 
van 17:00 tot 20:00 uur.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen mondeling of 
schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden 
gericht aan ons college en worden verzonden aan het college 
van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. 
Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met 
de werkeenheid Omgevingsvergunningen. Wij maken u erop 
attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking 
kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Brederodestraat 170,  plaatsen van dakkapellen, verzonden 02 
december 2013, 2013-VV-140.
- Lijsterstraat 1, tijdelijk (ca.4-6 mnd) plaatsen twee lokalen, 
verzonden 03 december 2013, 2013-VV-141.
- Blinkertweg 2, op het grondlichaam tussen ecoduct en tram-

zaken die van belang zijn voor alle burgers. Iedereen is van 
harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij te wonen. De 
vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, kleine zaal, en 
begint om 19.30 uur.

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum 
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend, 
dat de gemeenteraad op 26 november 2013 heeft besloten, dat 
op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening een bestem-
mingsplan wordt voorbereid voor de gebieden gelegen binnen 
de rode lijnen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 
kaart registratienummer Z 2011 - 004709 (bestemmingsplan-
gebied Centrum met uitzondering van het projectgebied LDC) 
en binnen de aangegeven vlakken op de digitale verbeelding. 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 17 december 2013.

Het besluit ligt met ingang van 13 december 2013 met de bij het 
besluit behorende kaart registratienummer Z 2011 - 004709, 
waarop met een omlijning het betreffende gebied is aange-
geven, voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage bij 
de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang Swaluëstraat 2) te 
Zandvoort. De stukken zijn tevens langs elektronische weg 
beschikbaar via de gemeentelijke website www.zandvoort.nl 
en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl

Tegen het besluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht in combinatie met artikel 1 van BIJLAGE 2, 
behorende bij deze wet, geen bezwaar of beroep mogelijk. 

Sanctiebeleid drank –en horeca vastgesteld
Op 3 december 2013 is het Sanctiebeleid drank en horeca 
vastgesteld door het college van B&W en de burgemeester 
van Zandvoort. Dit Sanctiebeleid drank en horeca zal gelden 
vanaf 13 december 2013 en is 6 weken in te zien aan de centrale 
balie van het gemeentehuis. Het Horecasanctiebeleid uit 2009 
vervalt daarmee. Het Sanctiebeleid is aangepast op eerdere 
wijzigingen in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) van 
Zandvoort, zoals invoering van het vrijstellingenbeleid voor 
de horeca Exploitatievergunning, en uitgebreid met sancties 
uit de nieuwe Drank- en Horecawet. Omdat hieronder ook de 
sancties vallen voor slijterijen, winkels en para-commerciële 
instellingen, is de naam aangepast in Sanctiebeleid drank en 
horeca. ‘Lik op Stukbeleid’ via een duidelijk stappenplan is het 
uitgangspunt bij toezicht en handhaving van de regelgeving. 

Najaarsnota vastgesteld
In de vergadering van 26 november 2013 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort de Najaarsnota vastgesteld. De begro-
tingswijziging die financiële consequenties tot gevolg heeft 
ligt vanaf heden t/m 31 december 2013 ter inzage bij de balie 
van het gemeentehuis. De Najaarsnota kunt u vinden op de 
website van de gemeente.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Strandafgang Paulus Loot 1B, wijzigen breedte strandafgang, 
ingekomen 28 november 2013, 2013-VV-158.
- Strandafgang Barnaart 21, uitbreiden en wijzigen strandpa-
viljoen, ingekomen 29 november 2013, 2013-VV-159.

Gemeentelijke publicatie week 50 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 49 en 
de verdere in week 49 door het college genomen besluiten 
zijn in week 50 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 december 2013. 
Zij houdt dan achter elkaar twee vergaderingen, Debat en 
Besluitvorming.

De onderwerpen van beide vergaderingen:  
Afvalstoffenbeleidsplan
Uitvoeringsprogramma Entree Zandvoort

Bij de raad-besluitvorming bovendien:
Instemmen privaatrechtelijke overeenkomst
Lijst ingekomen post
Verslagen

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De vergadering Gemeenteraad - Debat begint om 20.00 uur 
en 10 minuten na afloop daarvan begint de vergadering van 
Gemeenteraad – Besluitvorming. 

De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wij-
zigen. U vindt de meest recente agenda’s en alle infor-
matie op de website van de gemeente; klik hiervoor op 
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

Belastingverordeningen 2014 vastgesteld
In de vergadering van 6 november 2013 heeft de gemeenteraad 
van Zandvoort de volgende verordeningen vastgesteld:

Verordening begraafplaatsrechten 2014, Verordeningen be-
graafplaatsrechten dieren 2014, Verordening forensenbelasting 
2014, Verordening hondenbelasting 2014, Verordening leges 
2014, Verordening marktgeld 2014, Verordening onroerende-
zaakbelastingen 2014, Verordening precariobelasting 2014, Ver-
ordening rioolheffing 2014, Verordening reinigingsheffingen 
2014 en de Verordening toeristenbelasting nachtverblijf 2014. 

Deze verordeningen treden in werking op 1 januari 2014 en 
liggen ter inzage bij de Centrale Balie in het raadhuis en staan 
binnenkort op www.overheid.nl

Papier inzameldagen huis aan huis
Op 17 december 2013 wordt de papiercontainer geleegd in de 
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 19 decem-
ber 2013 in de dinsdag huisvuilwijk.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 16 december 2013 vergadert de Wmo-raad over welzijns-
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Louis v.d. Mije beste speler 
van driebanden klein

Dames ZSC hielden het één helft vol

Met een ongelooflijk hoog moyenne van 3 is driebanden-
speler Louis v.d. Mije van Café Keur team 2 halverwege de 
competitie driebanden ‘klein’ de absolute kampioen van 
beide poules. Hij maakte zijn verplichte 15 caramboles in 
een wedstrijd in 5 beurten en scoorde daarmee een top-
moyenne van 3. Ton Hendriks van team 1 werd derde met 
een prachtig moyenne van 2.

De handbaldames van ZSC hebben zondagavond hun 
meerdere moeten erkennen in de dames van het hoofdste-
delijke US. Helaas waren ze maar één helft in staat om hun 
gasten bij te benen. Daarna stelde US, weliswaar moei-
zaam, orde op zaken.

Ook in de voorlaatste wed-
strijd wist Louis v.d. Mije 
weer de volle winst te sco-
ren tegen het Heemsteedse 
Bremmetje 2. Samen met 
Ton Ariesen en Frans Blom 

Gelegenheidscoach Joop 
Boukes kon over een volledig 
team beschikken en dat is wel 
eens anders geweest. ZSC be-
gon goed aan de wedstrijd 
en de beide teams waren in 
de beginfase aan elkaar ge-
waagd. De score ging gelijk 
op en bij de rust stond een vrij 
aangename 10-11 op het score-

wisten ze de winst van 12-7 
binnen te halen. Nog mooi-
er is wellicht dat Keur 3 als 
eerste in poule B staat ge-
noteerd met 117 wedstrijd-
punten. Keur 1 heeft vorige 

bord. De tweede helft speelde 
ZSC, in tegenstelling tot de 
eerste helft, erg slordig. “We 
hadden te vaak balverlies en 
ook verdedigend gaven wij te-
veel ruimte weg. US liep hier-
door uit en pas na 15 minuten 
wisten wij voor het eerst in 
de tweede helft te scoren! We 
liepen daarna weer wat in, het 

biljart handbal

baan en het ecoduct over de Zandvoortselaan, het plaatsen 
van een tijdelijk schrikdraadraster, verzonden 03 december 
2013, 2013-VV-154.
- Strandafgang Paulus Loot 1B, wijziging van de breedte van 
de strandafgang, verzonden 05 december 2013, 2013-VV-158.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Het bezwaar schorst 
in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlo-
pige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 
BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van 
een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD 
een verzoek om voorlopige voorziening digitaal indienen bij 
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuurs-
recht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor omgevingsvergunningen die zijn voorbereid met de uit-
gebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar 
beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen die ziens-
wijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit  kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een ge-

Vervolg gemeentelijke publicatie week 50

motiveerd beroepschrift indienen. De datum van bekend¬making 
is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergun-
ning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw beroepschrift 
aan Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Het beroep schorst in beginsel niet de werking van 
het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.

APV-vergunningen verleend 
Er is een vergunning verleend op grond van artikel 2:72 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort 2011 aan firma 
Blokker voor de verkoop van vuurwerk op zaterdag 28, maandag 
30 en dinsdag 31 december 2013

Evenementenvergunning Kerstboomverbranding
Er is een evenementenvergunning afgegeven voor de Kerst-
boomverbranding die plaatsvindt op  woensdag 8 januari 2014 
van 19:30 uur tot 22:00 uur.

Ontheffing laden en lossen vuurwerk
Er is een ontheffing afgegeven aan Mercurius voor het laden 
en lossen van vuurwerk vanaf 3 december 2013 tot en met 14 
januari 2014.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag tot en met 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

  
U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.zandvoort.nl. U her-
kent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button 
met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren 
ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of 
aanbieden van banen in Zandvoort. 

verschil was op een gegeven 
moment nog maar 2 doelpun-
ten, maar de opleving duurde 
te kort. Helaas hebben we 
toch nog met 14-19 verloren”, 
zei een licht teleurgestelde 
Martina Balk na afloop.

Doelpunten ZSC: Manon van 
Duijn: 4; Romena Daniëls, 
Laura Koning, Martina Balk 
ieder 2 en Naomi Kaspers, 
Noëlle Vos, Annelot Kaspers 
en Lucia van der Drift ieder 1 
keer. Komende zondag speelt 
ZSC in Volendam om 13.00 uur 
uit tegen KRAS/Volendam.

week tegen Bremmetje 1 in 
Heemstede weer belangrijke 
punten binnengehaald (12-9) 
en onderstreepte daarmee 
de koppositie in poule A. 

In de tweede week van 2014 
zal de opmerkelijke drie-
bandencompetitie waarin 
de Zandvoortse teams van 
café Keur uitblinken weer 
een vervolg krijgen en zal er 
hard gestreden zal worden 
voor een plek in de specta-
culaire nacompetitie.
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EDO hfc en SV Zandvoort houden elkaar in evenwicht Opnieuw succes 
voor Glen Koper

Belangrijke winst voor 
The Lions-heren

De wedstrijd in de onderste regionen van de 2e klasse A 
tussen EDO hfc en SV Zandvoort is zaterdag in een gelijk-
spel geëindigd. Hoewel Zandvoort in de eerste helft het 
beste van het spel had, was het keurkorps van trainer Pie-
ter Keur niet in staat om dat evenwicht in een voorsprong 
om te zetten. Het gebrek aan scorend vermogen breekt de 
Zandvoortse formatie al het hele seizoen op.

Na een goede start heeft het judoka Glen Koper dit jaar 
niet helemaal meegezeten. In het voorjaar werd hij in twee 
verschillende klassen Nederlands Kampioen, daarna kwam 
door een slepende blessure de klad erin. Tot twee keer toe 
moest hij een knieoperatie ondergaan wat hem een paar 
maanden revalideren kostte. Gaandeweg ging het wel 
steeds beter.

Het herenteam van The Lions heeft zaterdagavond in de 
Korver Sporthal een belangrijke winst geboekt. Met 65-52 
konden de heren van Racing Beverwijk met lege handen 
terug naar huis. Lions heeft nu weer aansluiting met de 
middenmoot van de 2e Rayonklasse.

Zandvoort kreeg in de eer-
ste helft de mooiste kansen 
maar was niet in staat om er 

Afgelopen weekend kon 
Glen een aantal partijen ju-
doën en dat ging weer als 
van ouds. Hij was lid van het 

Direct na de tip-off was het 
alleen maar Lions wat de klok 
sloeg. Toch was Beverwijk in 
staat om nog voor het twee-
de kwart de aansluiting te 
maken, 17-16. Het spel van 
Lions was heel wisselend. 
Zodra er tempo gemaakt kon 
worden ging het crescendo, 
maar zodra de snelheid er 
niet meer was konden de 
Beverwijkers vrij simpel weer 
terugkomen. Zo ging het de 
hele wedstrijd door. Racing 
nam zelfs in het derde kwart 
de leiding maar onze dorps-
genoten wisten zich te her-
pakken in het vierde kwart. 
Na een voorsprong van 47-43 
aan het begin van het laat-
ste kwart, waarna vier snelle 
scores van Beverwijk zorgden 

ook maar een te verzilveren. 
Toch hadden onze plaatsge-
noten in de eerste helft al op 

jeugdteam van Kenamju 
onder 18 jaar dat zaterdag 
Nederlands Kampioen Team 
werd in Almere. De finale 
tegen JC Hercules werd met 
5-2 gewonnen. Koper judode 
tijdens dit kampioenschap 
zes partijen en wist die alle 
zes op ‘ippon’ te winnen, een 
schitterende prestatie na die 
maanden van revalideren. Hij 
kan zich nu gaan opmaken 
voor de nationale titels die 
vrij binnenkort weer op de 
agenda staan. Het zonne-
tje schijnt weer voor hem. 
Namens de Zandvoortse 
Courant van harte ge-
feliciteerd met je derde 
Nederlands Kampioenschap 
in 2013, een unieke prestatie!

voor een achterstand, liet 
Lions zien toch wel een de-
gelijke wedstrijd met goed 
gevolg af te kunnen ronden. 
Door een sterke verdediging 
was Beverwijk de laatste vijf 
minuten van de wedstrijd 
niet meer in staat om te sco-
ren en kon Lions opgelucht 
adem halen. De eindstand 
was uiteindelijk 65-52 en 
stijgt Lions een plaats op de 
ranglijst.

Topscores Lions: Bob Win nu-
bst 22, Dustin Drie huizen 17 
en Martijn Wes sels 14 pun-
ten. De laatste wedstrijd 
voor de winterstop speelt 
Lions komende zaterdag 
om 21.00 uur in Haarlem bij 
Onze Gezellen. 
 

voetbal judo

basketbal

Ook binnen blijven ZHC-
dames gewoon winnen

Na de veldcompetitie ongeslagen en zonder puntenverlies 
te hebben afgesloten, gaan de Zandvoortse hockeydames 
op dezelfde voet door in de afgelopen zondag gestarte 
zaalcompetitie. Op de eerste speeldag werden beide wed-
strijden winnend afgesloten.

De KNHB heeft de regels 
voor de zaal enigszins aan-
gepast en dat was duidelijk 
even wennen. In plaats van 
met vijf wordt er nu met 
vier spelers gespeeld en dat 
geeft zeeën van ruimte ex-
tra. In de aanloop van de 
zaalcompetitie heeft ZHC 
een tweetal trainingen van 
twee internationals van het 
Nederlands indoor team ge-
kregen en dat was duidelijk 
te merken. Het zaalteam is 
een goede mix van ervaring 
en jeugdig talent en bestaat 
uit doelvrouw Tessa Keur, Julia 
Buchel, Irma Keur, Judith van 
Delft, Fabienne Scipio Blume, 
Eva van Delft, aanvoerster 
Rowanne Teeuwen, Sharon 
Kreuger en Isa Knotter. 

Wedstrijden
Er wordt per speeldag 
twee keer gespeeld. De eer-
ste wedstrijd was tegen 
het Amsterdamse Pinoké. 
Ondanks de spanning voor 
deze eerste wedstrijd van het 
seizoen, dicteerde ZHC het 
spel en won uiteindelijk met 
14-1. De tweede wedstrijd 
was tegen De Reigers uit 
Hoofddorp. Met een werkelijk 
magistrale Tessa Keur in het 
Zandvoortse doel lukte het om 
de nul te houden. ZHC won vrij 
gemakkelijk met 7-0.
 
Volgende week speelt ZHC 
voor het eerst in de Korver 
Sporthal in Zandvoort. Eerst 
om 13.00 uur tegen HIC en om 
16.45 tegen AMVJ.

zaalhockey

Tijdelijk teruggekeerde keeper Boy de Vet kan tij nog niet keren

Glen Koper

adverteerders
Administratiekantoor  
 K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bandai Thai
Beachclub No5
Bernard Coiffures
Beter Mobiel
Bloemsierkunst  
 Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling
Bruna 
Café Keur
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Corry's Kaashoek
Dirck III Slijterijen
Dobey Zandvoort 
Dorsman Assurantiën
Eetcafé 't Sand
Exprom
Filoxenia Greek Cuisine 
Grand Café Restaurant XL
Greeven, Makelaardij o.g.
Heintje Dekbed Outlet
Kroon Mode

La Bonbonnière 
MMX Italiaans Restaurant
Monuta Westerveld
Naturana Mode C.V.
P. van Kleeff
Pluspunt
Restaurant EVI
Rosarito 
Shanna's Shoe  
 Repair & Leatherwear
Slagerij Marcel Horneman 
Stichting Classic Concerts
Tand Prothese Zandvoort
Tea, Chocolate & More
Tennisclub Kennemerweg
Thalassa Strandpaviljoen 18
Tiroler Stuberl
Transportbedrijf  
 Van der Veld 
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken  
 Glaszettersbedrijf
Van Limbeek Training 
en advies
Venavo
Versteege's IJzerhandel
VVV Zandvoort/ 
 Winterwonderland
Wapen van Zandvoort

voorsprong moeten komen. 
Een glaszuiver doelpunt van 
Mitchell Braamzeel werd we-
gens vermeend buitenspel 
door de matige leidende ar-
biter afgekeurd. Een duide-
lijke handsbal van EDO werd 
door de leidsman eveneens 
over het hoofd gezien. Na de 
0-0 bij rust brak de wedstrijd 
in de tweede helft open. EDO 
werd sterker en was zelfs in 
de 56e minuut in staat om 
op voorsprong te komen. De 
kansen van de Haarlemmers 
regen zich aaneen waarna 
uiteindelijk een kopbal van 
Vincent Verhagen keeper 
Boy de Vet het nakijken gaf. 
Een kwartier voor tijd kon 
Zandvoort eindelijk wat te-
rugdoen. Collin Stengs was, 
weliswaar in buitenspelpo-
sitie maar ook dat werd niet 

gezien door de leidsman, heel 
alert en bracht de beide ploe-
gen weer in evenwicht, 1-1.

Komend weekend speelt SV 
Zandvoort de laatste wed-
strijd voor de winterstop. 
Die winterstop heeft Keur 
hard nodig om zijn elftal 
weer op de rails te krijgen. 
Medekandidaat voor degra-
datie NFC, dat het presteerde 
om in eigen huis DVVA met 
1-0 te verslaan, komt zater-
dag naar Zandvoort. Dan zal 
er toch echt gewonnen moe-
ten worden.

Overige uitslagen 2 klasse 
A: Castricum – EVC: 2-2; BOL 
– AFC: 1-5; ZOB – AMVJ: 0-4; 
Beurs bengels – HBOK: 0-3 en 
de wedstrijd Marken - Mon-
nickendam eindigde in 0-3.
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www.123slagerij.nl 
Alles voor een geslaagd Kerstdiner 

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

aPK nu: 
all-in 

€ 19,95!!! 

Specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Kerststerren, kerstgroen, kerststukken,
kerstboeketten, kerstbomen, kerst.. etc., etc.

Smakelijke feestdagen!

Een onvergetelijke Kerst viert u bij Center Parcs.

Geniet onbeperkt van een uitgebreid luxe bu et. Laat u verrassen en verwennen en smul uitgebreid 
van de lekkerste gerechten, zoals verschillende soorten broodjes, luxe beleg, salades, soepen, de 
lekkerste warme gerechten en een feestelijk dessertbu et. Voor de kinderen zijn er speciale 
gerechten met te gekke feestelijke ijsjes en de fantastische chocoladefontein als afsluiting! Leuk om 
te combineren met bowlen of zwemmen in de Aqua Mundo. Dat wordt gegarandeerd genieten!

Reserveer nu uw tafel en wees verzekerd van onvergetelijke feestdagen! 

Kerstbrunch

VOLWASSENEN € 22.50 / KINDEREN € 8.50
Reserveer nu!
+31 (0)23 - 57 20 000

Park Zandvoort
Vondellaan 60, 2041 BE Zandvoort, Nederland

25 en 26 DECEMBER

Kom samen met familie en vrienden tijdens de Kerstdagen uitgebreid brunchen bij Park Zandvoort. 

Dier van de Week
Angel is een lieve en energieke rottweiler van 7 jaar. Zoals vaak met 

dit ras heeft ze een consequente baas nodig en duidelijke leiding. Ze kan 

helaas niet met katten en honden overweg. Naar mensen is ze superlief 

en aanhankelijk en ze luistert prima naar de basiscommando's. Ze is 

erg actief en gaat graag mee uit wandelen. Angel kan alleen zijn, maar 

natuurlijk moet dit in de nieuwe omgeving rustig worden opgebouwd. 

Wie geeft deze engel 

een warme kerst? 

Kom dan snel eens langs 

om kennis met haar te maken. 

Dierentehuis Kennemerland, 

Keesomstraat 5. 

Geopend van 

maandag t/m zaterdag

 van 11.00 tot 16.00 uur. 

Tel. 5713888, 

internet: 

www.dierentehuiskennemerland.nl.

HANS CLAESSEN KAPPER

Wenst u Prettige Feestdagen!!!
KLEINE KROCHT 2A, ZANDVOORT, 

Telefoon 023 - 5731088

Moroccanoil® Treatment is een veelzijdige, voedende en residuvrije 
formule die kan worden gebruikt als conditioner, maar ook om uw haar 
te stylen en net die extra touch te geven. Zeer geschikt voor gebruik 
in combinatie met andere producten en versnelt de droogtijd, zodat 
uw haar, elke keer dat u het gebruikt, er steeds mooier gaat uitzien.
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meentelijke website www.zandvoort.nl (Inwoner, Bouwen en 
Wonen). Gedurende de termijn van terinzageligging kan een 
ieder zowel mondeling (vraag naar de heer J.A. Sandbergen 
(juridisch) of de heer E.J. Kok  (stedenbouwkundig) beide telefo-
nisch bereikbaar onder nummer 023 - 5740100) als schriftelijk 
inspraakreacties naar voren brengen. Schriftelijke reacties die-
nen te worden gezonden aan: Het college van burgemeester 
en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Herman Heijermansweg 4, kappen vier bomen voortuin, 

ingekomen 06 december 2013, 2013-VV-162.
-  Strandafgang Paulus Loot 1a, wijzigen strandpaviljoen, 

ingekomen 05 december 2013, 2013-VV-163.
-  Wilhelminaweg 44, uitbreiden woning, ingekomen 11 

december 2013, 2013-VV-164.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden besluiten
Evenementenvergunningen verleend 
• Er is een evenementenvergunning verleend aan Stichting 

Nieuwjaarsduik Zandvoort voor de Nieuwjaarsduik op 
1 januari 2014 tussen 14:00 uur tot 15:00 uur (evenement 
van 12:00 uur tot 17:00 uur) ter hoogte van strandpaviljoen 
Beachclub No. 5 (voorheen Beachclub Take Five).

• Er is een evenementenvergunning verleend aan IJskoud 
Concepts & Events voor de naakte Nieuwjaarsduik die 
plaatsvindt op het naaktstrand van Zandvoort op 1 januari 
2014 van 13:00 uur tot 15:00 uur.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 

ieder ter inzage ligt de concept nota van uitgangspunten voor 
het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Zandvoort Noord’. De  
concept nota van uitgangspunten bevat nog geen vastgesteld 
beleid. Wel geeft deze nota de beleidsuitgangspunten weer 
die van belang kunnen zijn bij het opstellen van het nieuwe 
bestemmingsplan. 

Plangebied
Voor het bedrijventerrein in Zandvoort Noord  is een aantal 
verouderde bestemmingsplannen van kracht. Het bedrijven-
terrein “Zandvoort Noord”  is (globaal) gelegen tussen de Lin-
neausstraat, `Spoorlijn Haarlem-Zandvoort. Wattstraat, Kam 
Onnesstraat, Curiestraat en Noorderduinweg.

Nieuwe ontwikkelingen en beleidsuitgangspunten 
Voorafgaand aan het opstellen van een nieuw bestemmings-
plan wordt eerst een nota van uitgangspunten opgesteld, 
waarin richtinggevende uitspraken worden gedaan over het 
nieuw op te stellen bestemmingsplan. In de nota wordt met 
name aandacht besteed aan de voorgenomen wijzigingen ten 
opzichte van de huidige bestemmingsplannen.

Terrein Corodex e.o.
Het gebied van en rondom de Corodex is het oudste bedrij-
vencomplex in dit gebied. Er bevinden zich bedrijven en op-
slagloodsen, op enkele plaatsen gecombineerd met dienst-
woningen. In de vastgestelde gemeentelijke structuurvisie 
“Parel aan Zee + 2025” is als uitgangpunt opgenomen, dit 
gebied in de toekomst te ontwikkelen als woonwijk. Bedrijven 
dienen in dit kader te worden verplaatst naar het terrein van 
de rioolwaterzuivering. Naast deze visie speelt het project “De 
Verbeelding”. Dit project omvat een haalbaarheidsonderzoek 
naar een locatie voor maatschappelijke doeleinden, w.o. dag-
besteding en eventueel zorgwoningen.

Omdat voormelde plannen nog niet concreet genoeg zijn en de 
financiële haalbaarheid hiervan nog niet is onderzocht wordt 
in het bestemmingsplan de huidige functie van  bedrijventer-
rein gehandhaafd.

Terrein voormalige rioolwaterzuivering  
De rioolwaterzuivering is recentelijk afgebroken en het terrein 
ligt nu braak. De grond is nog eigendom van het Hoogheem-
raadschap van Rijnland, dat de grond wil verkopen voor ontwik-
keling. Volgens de structuurvisie zal op het zuiveringsterrein 
een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld worden. Uitgangspunt 
is om de Kamerlingh Onnesstraat te verbreden, waardoor er 
een betere ontsluitingsroute ontstaat. Langs de spoorlijn dient 
een groene buffer te worden gerealiseerd in de vorm van een 
duinlandschap. Gelet op de afstand tot de woningen zouden 
op dit terrein bedrijven kunnen worden gevestigd met een 
zwaardere milieucategorie. Het te ontwikkelen bedrijventer-
rein krijgt een kleinschalige uitstraling, waarbij de ligging in 
het duin voelbaar wordt.

Oostelijk deel bedrijventerrein.
Dit gebied betreft de Max Planckstraat, gemeentelijke remise, 
Voltastraat, Amperestraat en ’s Gravenzandestraat. De huidige 
functies worden in planologisch opzicht gehandhaafd.

Inspraakreactie indienen?
De concept nota van uitgangspunten voor het bestemmings-
plan ‘Bedrijventerrein Zandvoort Noord’ ligt met ingang van 20 
december 2013 gedurende vier weken in het Raadhuis (ingang 
Swaluëstraat 2) bij de centale balie tijdens de openingstijden 
ter inzage. De concept nota is ook te raadplegen via de ge-
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Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 50 en de 
verdere in week 50 door het college genomen besluiten zijn in 
week 51 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Verkiezing Gemeenteraad 2014
AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING 
BOVEN EEN KANDIDATENLIJST

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente 
Zandvoort kan een politieke groepering, die een vereniging is 
met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding 
niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van 
de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan 
het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aan-
duiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden 
vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een 
register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de 
leden van de raad van de gemeente Zandvoort op woensdag 
19 maart 2014 wenst te laten registreren, moet een verzoek 
daartoe uiterlijk op maandag 23 december 2013 schriftelijk 
worden gedaan bij het centraal stembureau.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van honderdt-
waalf euro vijftig worden overgemaakt op een daartoe be-
stemde rekening van de gemeente.

Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. 
Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende 
verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:
a. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van 

de vereniging zijn opgenomen;
b. een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
c. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
d. een verklaring van de politieke groepering houdende aan-

wijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend ge-
machtigde bij het centraal stembureau.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften be-
treffende de registratie van een politieke groepering worden  
verstrekt door Bureau verkiezingen, Swaluëstraat 2.

Plaats: Zandvoort 
Datum: maandag 16 december 2013

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente Zandvoort

N. Meijer

Inzameling GFT rolemmers
De GFT- en cocon inzameling van donderdag 26 december, 
2e Kerstdag wordt verplaatst naar vrijdag 27 december.

Inspraak concept-nota van uitgangspunten bestemmings-
plan “Bedrijventerrein Zandvoort Noord”.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor een 

>>> vervolg op volgende pagina
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Slechte dag voor LionsDennis v.d. Laar naar PREMA Powerteam
De heren van Lions zijn opnieuw tegen een stevige neder-
laag aangelopen. In Haarlem was Onze Gezellen (OG) veel 
te sterk voor onze plaatsgenoten. Vooral het Zandvoortse 
schot was desastreus, net als de vrije worpen. Lions verloor 
dan ook met 76-54.

De jonge en talentvolle Zandvoortse coureur Dennis van 
de Laar zal volgend raceseizoen opnieuw deelnemen aan 
de FIA F3 races om het Europees kampioenschap. Hij heeft 
een contract getekend bij het topteam PREMA Powerteam, 
dat de laatst drie seizoenen de kampioen leverde.

Vooropgesteld: coach 
Matty Prenen kon deze 
wedstrijd niet beschik-
ken over twee belang-
rijke spelers. Spelmaker 
Luka Markovic was nog 
steeds geblesseerd en ook 
forward Bob Winnubst, 
vaak de topscorer van 
het Zandvoortse team, 
was afwezig. Prenen rea-
geerde na het verlies erg 
teleurgesteld: “Ja wat zal 
ik zeggen? Na de goede 
wedstrijd van vorige 
week, nu een hele slech-
te wedstrijd. Net op het 
moment dat je denkt dat 
er weer stappen vooruit 
zijn gemaakt, kom je tot 

De basis van zijn nieuwe con-
tract ligt bij het Nederlandse 
Van Amersfoort Racingteam, 
dat hem de gelegenheid gaf 
om F3 in Europees verband 
te rijden. “Dankzij mijn trai-
ningen met Van Amersfoort 
Racing kan ik deze grote 
stap naar het absolute top-

de conclusie dat er geen 
vooruitgang in zit.”
 
“Verdedigend was het nog 
wel voldoende wat Lions 
presteerde maar je moet 
tegen dit soort teams een 
stapje of twee harder zet-
ten. Dat zat er zaterdag 
helaas niet in. De aanval 
liep erg stroef en als ge-
volg daarvan onder de 
vrijgespeelde spelers op 
plekken waar zij niet wil-
len staan met als resultaat 
een zeer matig schotper-
centage. Kortom: ik ben 
niet bepaald te spreken 
over deze slechte afslui-
ting van de eerste helft 

team in het FIA F3 maken. Ik 
kan me nauwelijks voorstel-
len om niet meer voor Van 
Amersfoort te rijden maar 
het is echter ook belangrijk 
om mij te blijven ontwikke-
len en dan met name in deze 
nieuwe omgeving”, aldus een 
dolblije Van de Laar, die vori-

basketbalautosport

Dennis van de Laar

van de competitie!”, legde 
de coach na afloop uit. 
Topscorers Lions: Martijn 
Wessels 11 en Mats Prenen 
10 punten.

De competitie ligt nu even 
stil tot half januari. Prenen 
zal deze vrije periode ge-
bruiken om hard te wer-
ken aan het collectief om 
zodoende weer aanvallend 
beter voor de dag te komen 
en meer zelfvertrouwen te 
krijgen. “Met alle spelers 
weer terug hebben we ook 
weer meer mogelijkheden 
om wedstrijden te gaan 
winnen”, blikte hij vooruit. 

Zondag 12 januari speelt 
Lions om 14.00 uur in 
Amstelveen tegen het der-
de team van US, dat twee 
plaatsen lager gerang-
schikt is dan onze dorps-
genoten. 

ge week al met zijn nieuwe 
team testte in Jerez, Spanje.

Rene Rosin, ploegleider van 
PREMA Powerteam: “We 
besloten om te kiezen voor 
Dennis omdat we gemerkt 
hebben en er tijdens het sei-
zoen 2013 getuige van zijn ge-
weest dat hij veel progressie 
heeft gemaakt in de top 10 
van het veld. Ook is voor ons 
belangrijk dat hij, ondanks 
dat hij nog jong is, de meer-
derheid van de tracks kent 
in de planning voor komend 
jaar. Daar komt bij dat hij ge-
woon heel erg snel blijkt te 
zijn. We hebben een goede 
verwachting dat wij samen 
met Dennis de juiste stappen 
voorwaarts zullen zetten zo-
dat het volgend seizoen voor 
ons weer succesvol zal zijn.” 
Mooie, veelbelovende woor-
den voor het Zandvoortse 
racetalent.

genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-
ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-
felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, 
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan 
de burgemeester te richten. 

Vervolg gemeentelijke publicatie week 51

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag tot en met 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

  
U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.zandvoort.nl. U her-
kent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button 
met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren 
ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of 
aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Wisselend succes voor
Zandvoortse hockeyheren

Het lukt de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) nog steeds 
niet om een volwaardig herenteam op het veld op de been 
te brengen, in de zaal daarentegen is een enthousiast he-
renteam wel aan de competitie begonnen. Het team, be-
staande uit Huib en Robert Deinum, Tim van Es, Wolf Fi-
scher, Merijn Goezinne, Mike Poelgeest, Niek Verhoef en 
keeper Cees van Deursen, kwam afgelopen zondag voor 
het eerst binnen de lijnen.

De eerste wedstrijd tegen 
Heerhugowaard kende een 
aarzelend begin maar werd 
gaandeweg steeds leuker, 
met aanvallen over en weer. 
Alleen Zandvoort lukte het 
om voor rust één keer te 
scoren. Na de pauze werd het 
vlotjes 3-0 voor Zandvoort en 
ging Heerhugowaard gefor-

ceerd spelen om wat aan de 
achterstand te doen, maar 
dat pakte helemaal ver-
keerd uit. Uiteindelijk won 
Zandvoort met 8-0. De eer-
ste punten van het nieuwe 
zaalseizoen waren binnen.

In de tweede wedstrijd, 
tegen het Hoofddorpse 

zaalhockey - heren

Overbos, kwam ZHC al bin-
nen 20 seconden op een 
1-0 voorsprong. Overbos 
echter was toch duidelijk 
van een ander kaliber dan 
Heerhugowaard. Bij rust was 
de stand in evenwicht, 3-3. 
Na de pauze kon Zandvoort 
het tempo van Overbos niet 
meer volgen en liep de score 
op naar 3-8. Uit een straf-
corner en een strafbal wist 
Goezinne de stand nog wel 
terug te brengen naar 5-8, 
maar meer zat er niet in.

Komende zondag speelt 
het herenteam van ZHC in 
Leimuiden tegen Hoorn en 
Hisalis. 

Zevenklapper voor SV Zandvoort Koplopers houden elkaar in evenwicht
Afgelopen zaterdag was de belangrijke wedstrijd in de on-
derste regionen van de 2e klasse A: SV Zandvoort – NFC. 
Zandvoort moest in deze laatste wedstrijd voor de win-
terstop winnen om uit de problemen te kunnen geraken 
en deed dat op een voortreffelijke manier. Waar eerder dit 
seizoen vaak het vizier van de spitsen niet goed stond afge-
steld, kon er deze wedstrijd zeven keer (!) worden gejuicht. 
Onze plaatsgenoten wonnen namelijk met 7-0. Mede door 
het verlies van EDO hfc, stijgt Zandvoort één plaats.

De beide koplopers in de zaalhockey damescompetitie, HIC 
en ZHC, hebben zondag in de Korver Sporthal elkaar in even-
wicht gehouden. De confrontatie eindigde in 3-3.

Direct na de aftrap was het 
raak, al was daar wel de 
hulp van de keeper van de 
Amstelveense club voor no-
dig. Bij een terugspeelbal 
rolde de bal onder zijn voet 
door heel langzaam het goal 
in, 1-0. Hierna was het eigen-
lijk alleen maar Zandvoort 
dat het spel maakte. NFC 

Zowel het Amstelveense HIC 
als ZHC was de eerste com-
petitieronde begonnen met 
twee overwinningen, echter 
HIC met een aanzienlijk be-
ter doelsaldo. Dat beloofde 
afgelopen zondag dus een 
mooie strijd te worden en 
dat werd het ook.

ZHC begon sterk maar was 
wat ongelukkig met de af-
werking. Na een terechte 

kwam slechts sporadisch 
voor het doel van Zandvoort-
keeper Boy de Vet die een 
uitermate relaxte zaterdag-
middag beleefde. Voorin was 
Zandvoort scherp. Beide spit-
sen Nigel Berg en aanvoerder 
Patrick v.d. Oord kregen en 
creëerden kansen die deze 
wedstrijd ook benut werden. 

voorsprong van ZHC, via een 
doelpunt van Eva van Delft, 
kon Rowanne Teeuwen haar 
team op een dubbele voor-
sprong zetten. Helaas floot 
de arbiter te snel voor een 
overtreding want nog geen 
seconde later verdween de 
bal in het doel. De bal ging 
echter op de stip maar de 
strafbal kaatste via de paal 
weer het veld in. HIC was 
daarna de betere ploeg en 

voetbal zaalhockey - dames

Deze handsbal levert een penalty op

Hachelijke situatie voor het ZHC-doel 

Nog voor rust was de stand 
al opgelopen tot 4-0.

Na de thee probeerde NFC nog 
wat terug te doen maar het 
was niet bij machte om gevaar 
te stichten in het Zandvoortse 
16-metergebied. Zandvoort 
ging op de ingeslagen weg 
voort, al duurde het even 
voordat de bal weer tegen de 
touwen ging. Slechts één keer 
moest De Vet zijn bescherm-
engel aanspreken en die was 
alert. Zandvoort dicteerde het 
spel tot de laatste minuut en 
liep eindelijk weer eens met 
een glimlach op het gezicht 
het veld af. Dat was lang ge-
leden! Doelpuntenmakers 
SV Zandvoort: Nigel Berg en 
Patrick v.d. Oord ieder 2 keer 
en Jan Zonneveld en Mitchel 
Braamzeel gaven beide de 
keeper van NFC één keer het 
nakijken.

Na de winterstop speelt 
SV Zandvoort op 19 januari 
de eerste wedstrijd van de 
tweede helft van het sei-
zoen, ijs en weder dienende. 
Dan komt Castricum naar 
Zandvoort.

kwam langszij. Maar onze 
plaatsgenoten wisten stand 
te houden en kwamen via 
Teeuwen weer op voor-
sprong. Na de gelijkmaker 
van HIC waren de gasten 
zelfs in staat om een voor-
sprong te nemen. Gelukkig 
wist Sharon Kreuger vlak 
voor tijd een gelijkspel uit de 
strijd te halen waardoor er 
dus nog steeds geen verschil 
op de ranglijst is. 

De tweede wedstrijd van 
ZHC, tegen het eveneens uit 
Amstelveen komende AMVJ, 
verliep voor Zandvoort wat 
chaotisch. Toch wisten zij, 
na doelpunten van Eva van 
Delft, Irma Keur en Rowanne 
Teeuwen met 3-1 te winnen. 
Ook mede-titelkandidaat 
HIC won de tweede wed-
strijd van deze speeldag.

Volgende week zondag speelt 
ZHC in de Amsterdamse Van 
Hogendorphal om 14.35 uur 
tegen Myra en om 16.15 uur 
tegen Pinoké.

adverteerders

Administratiekantoor K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bangkok Traditionele Thaise Massage
Beachclub No5
Bernard Coiffures
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn's Visservice
Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling
Café Bluys
Cense en van Lingen
Center Parcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique 
Corry's Kaashoek
Dierenkliniek Zandvoort
Dirck III Slijterijen
Dobey Zandvoort 
Dorsman Assurantiën
Eb & Vloed
Exprom
Filoxenia Greek Cuisine 
Forever Uitvaartzorg
Heintje Dekbed Outlet
Kapper Claessen

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

KBM Katwijk
Keur Schilders en Keur Glas
Kroon Mode
La Bonbonnière 
Ladychef
Naturana Mode C.V.
P. van Kleeff
Pedicure Beata Visser
Pluspunt Boomhut
Reco Autoschade 
Restaurant EVI
Rosarito 
Sea Optiek 
Shanna's Shoe Repair & Leatherwear
Slagerij Marcel Horneman 
Stichting Jazz in Zandvoort
Tand Prothese Zandvoort
Tea, Chocolate & More
Transportbedrijf Van der Veld 
Troupin Natuursteen
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Weenink, huisarts
Willemse Elektrotechniek
Zandvoorts Museum
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Ard Keff kijkt
terug op een
bewogen jaar

9e jaargang • week 52
27 december 2013
Het wekelijkse nieuwsblad  

voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

9 23

31 december is het gemeentehuis
om 15.00 uur gesloten en 2 januari 

vanaf 10.00 uur weer geopend.

Nieuwjaar

‘Zo, dat waren 
de kerstdagen. 

We rollen zo het 
nieuwe jaar in’

De Mannetjes

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

Gemeente Zandvoort

Bij restaurant Evi aan de Zeestraat werd afgelopen zondag en maandag 24 uur lang 
gekookt om geld op te halen voor het Glazen huis van 3FM Serious Request. Zelden 
zullen mensen in drie uur tijd in totaal 9 verschillende gerechten gegeten hebben, 
bereid door drie verschillende sterrenkoks. De zitplaatsen waren per veiling verkocht 
en de opbrengst ging naar Serious Request.

24 uurs actie restaurant Evi grandioos succes

Applaus voor de chef's Frank Schipper en Tjitze van der Dam

Burgemeester Niek Meijer gaf het startschot voor de actie

Alle 240 gasten waren vol lof 
over hetgeen er uit de hoge 
mutsen van de chefs werd 
getoverd. In totaal werden 
er 72 verschillende gerech
ten geserveerd, die stuk voor 
stuk uniek in smaak en op
maak werden opgediend. 

Burgemeester Niek Meijer 
was graag bereid om dit eve
nement te openen.

Organisatoren Frank Schip
per en Tjitze van der Dam, 
de chefs van restaurant Evi, 
hebben dit huzarenstukje 
in slechts 10 weken voor el
kaar gekregen. Zij zorgden 
voor de chefs, die laaiend 
enthousiast waren om mee 
te mogen doen, maar ook 
voor de sponsoring van alle 
ingrediënten, wijnen, koffie 
enz. In totaal hebben meer 
dan 100 mensen, met ieder 
zijn eigen specialiteit, belan
geloos meegewerkt aan dit 

geweldige succes. Het werd 
een mooi stukje Zandvoort
promotie.

De bekende Nederlandse 
journalist en culinair colum
nist van NRC/Next en Vrij 

Nederland, Joël Broekaert, 
heeft het gepresteerd om 
alle (!) gerechten in 24 uur 
tijd te proeven en van com
mentaar te voorzien. Oprecht 
een wonderbaarlijke presta
tie. Om 12.00 uur afgelopen 
maandag ging zijn laatste 
hap naar binnen en kreeg hij 
terecht een groot applaus. 
Zijn etenswaardigheden 
kunt u via nrc.nl teruglezen.

En dan nu de clou, waar het 
allemaal om te doen was: 
deze actie heeft € 10.000 
opgebracht dat door de 
beide chefs van restaurant 
Evi maandagavond in het 
Glazen Huis in Leeuwarden 
werd aangeboden. 

Volgend jaar staat het Glazen 
Huis in Haarlem. Eigenaar 
van restaurant EVI John de 
Kluyver wilde nu alvast ver
klappen dat de actie dan nog 
grootser wordt aangepakt. 

Zandvoortse Courant
JAAROVERZICHT

zie pagina 10 t/m 15

Vaders, moeders, oma’s en opa’s en alle andere familie-
leden hebben afgelopen dinsdag in de Protestantse kerk 
genoten van de kindermusical ‘De Sterrenkijker’. De kerk 
was dan ook zo goed als volledig gevuld en de allerklein-
sten hadden het in de gangpaden dik naar de zin.

Het meest opvallend wat 
geconstateerd kon wor
den, was de bijzonder hoge 
graad van tekstvastheid in 
de liedjes en de gesproken 
teksten. On danks het grote 
aantal rollen raakten de 
kinderen niet in de war. Een 
groot compliment voor de 
beide ‘juffen’ die het stuk 
ingestudeerd hebben. Een 
goede zet was het projec

teren van de teksten van de 
liedjes op een groot scherm. 
Zo konden de kinderen en de 
volwassenen in de kerk alles 
goed volgen. Alhoewel de 
enthousiast filmende ou
ders regelmatig al het zicht 
op het podium ontnamen 
voor de andere toeschou
wers. Al met al was het een 
mooie prestatie die de jeugd 
op de bühne bracht.

Genieten van 
kindermusical

Koning Herodes
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familieberichten

in memoriam

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom La Bonbonnière 
Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf. Maandags gesloten. 
Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos uw bestelling, 

ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Bestel op tijd uw oud en nieuw lekkernijen, 

zoals, oliebollen, appelflappen, 
appelbeignets, sneeuwballen, 

saucijzen broodjes, mini saucijzen, enz. 

Het team La Bonbonnière 
wenst iedereen een gezond 2014

Tevens uw leverancier van Leonidas bonbons die dit jaar 100 jaar bestaat

Hoog Laag Hoog HoogLaag
w a t e r

waterstandenKunstgebit stuK?

Behandeling volgens afspraak
tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931
Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur 
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Ga naar www.foreveruitvaartzorg.nl 
voor informatie over onze manier van 

werken, waarbij persoonlijke aandacht, 

ongeacht religie of cultuur voorop staat. 

Uw wensen zijn leidend.  

Wij kunnen ook een vrijblijvend kosten 

advies voor u verzorgen.

Dag en nacht bereikbaar: 023-5748984

Begeleiding vanuit het hart 
bij ziekte en overlijden.

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te 
bedanken voor het overweldigende
aantal blijken van medeleven dat wij mochten 
ontvangen na het overlijden van mijn vrouw, 
onze moeder en schoonmoeder

Els Hoogervorst-Schuiten

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, 
dat zij bij zo velen geliefd was.
Wij betuigen aan allen onze welgemeende en 
hartelijke dank.

Uit aller naam: Familie Hoogervorst. 
Zandvoort, december 2013 
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   Blij GelukkiG TroTs
feliciteren wij Danielle en jeffrey
met de geboorte van hun zoon 

Tom 
Antonius jeff
ons 1ste kleinzoon!

Dicky en ko de Vreng

Spotlight

24-12-1992
 
Sharon 21 jaar !! 

Gefeliciteerd!  
Je grootste fans.

WENST U EEN VOORSPOEDIG 

2014
GOEDE VOORNEMENS? EN NOG GEEN LID 

VAN ONZE BRUISENDE VERENIGING?
BEL: 57-18205 LEDENADMINISTRATIE

De Seniorenvereniging Zandvoort
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column

… heb ik tot nu toe nog geen 
kerststress. Als ik dit schrijf 
is het dinsdag, ik heb nog 
een dag te gaan. Op mijn 
doelijstje zijn veel dingen 
afgestreept. Ook de bood
schappen zijn op een paar 
dingen na in huis. De kerst
kaarten heb ik tussen de 
bedrijven door handmatig 
gemaakt en verstuurd. Of ze 
op tijd aankomen is nog een 
vraag want zoals gewoon
lijk was ik weer eens te 
laat begonnen. Een van de 
goede voornemens: volgend 
jaar ga ik ze eerder maken. 
Dat moet lukken. 

De kerstsfeer begon vorige 
week al bij de kapper. Daar 
was het een drukte van be
lang. Er zat een aardig meis
je met mooi lang zwart haar. 
Ze was duidelijk nerveus 
want de kapster zou met de 
krultang in haar haar mooie 
krullen fabriceren. De rook 
kwam ervan af en ik vreesde 
dat er straks geblust moest 
worden. Het bleek erbij te 
horen. Tussendoor ging de 
mobiel van het meisje af, of 
ze nog niet klaar was. Op 
mijn vraag waar ze naar 
toe ging antwoordde zij: 
“Ik ga naar het schooldi
ner en daar moet ik op tijd 
zijn want ze gaan het zin
gen nog eens repeteren.” 
Eindelijk was haar kapsel 
klaar. Met haar krullenbos 
leek ze op een engeltje. Blij 
en trots verliet ze de kapsa
lon. Daarentegen werd mijn 
kapsel steeds korter. Als 
grapje werd er op mijn ver
zoek een haarlok kerstrood 
geverfd. Ook ik verliet trots 
de zaak. Alleen kon Hans de 
grap niet zo waarderen. “Je 
loopt voor gek!”, was zijn 
commentaar. Daar kon ik 
het mee doen. 

Alle voorbereidingen zijn 
klaar. Buiten een stroomsto
ring kan er niets meer fout 
gaan. Kerst, je kijkt er 
naar uit maar het is zo 
weer voorbij. Een feest 
zonder stress? Het is 
gelukt! N

el
 K

er
km

an

Volgens mij…

cartoon - Hans van Pelt

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
26 december t/m 01 januari

FROZEN (3D/NL) 
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI-WO om 12.30 uur

MEES KEES OP KAMP 
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-DI-WO om 14.45 & 16.30 uur
(31 december alleen om 14.45 u.)

SOOF
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-WO om 19.00 uur

SOOF 
DO-VRIJ-ZA-ZO-MA-WO om 21.30 uur

FILMCLUB:
MALAVITA - 8 januari 2014
Met Robert De Niro & Michelle Pfeiffer - Woensdag 19.30 uur

Verwacht
THE HOBBIT: The Desolation of Smaug 3D ->  16 januari 

TOSCAANSE BRUILOFT ->  Ned. première 30 januari 

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

de tijd vliegt

28	 Après	Ski	Muziekfestival	-	Haltestraat, t.h.v. 
 Lamstreal en Laurel en Hardy. Aanvang 19.00 uur

28	 Wintersantekraampie	-	Zandvoorts Museum, 
 12.00 - 15.00 uur 

1	 Nieuwjaarsduik	-	Nabij Beachclub No. 5, 
 aanvang 14.00 uur

3	 Nieuwjaarsreceptie	-	De Kazerne, 
 19.30-21.30 uur

4	 Nieuwjaarsbal	-	Danscentrum Rob Dolderman,
  theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

Heeft	u	een	evenement	dat	thuishoort	in	deze	agenda?	
Mail	het	dan	naar	redactie@zandvoortsecourant.nl

 

f DECEMbEr	f DECEMbEr d	

f jANuAri	f jANuAri d	

Evenementenagenda

Plein vol kerstzangers | Foto: Rob Bossink

Kijken en luisteren naar het kerstverhaal van Nijntje

Kerstsamenzang klonk als een klok

Niet veel schade door storm

Kindje wiegen was weer gezellig

De kerstsamenzang dinsdagavond op het Kerkplein klonk 
als een klok. Met het Gemengd Zandvoorts Koper Ensem-
ble als gangmaker zong het in groten getale opgekomen 
publiek uit volle borst mee. 

Afgelopen maandag en dinsdag raasde de derde storm 
van dit seizoen door Zandvoort. In enkele straten heeft het 
voor wat schade gezorgd, maar veel was het niet. 

Elke tweede kerstmiddag is er in de Agathakerk het traditionele kindje wiegen. Peuters 
en kleuters zijn dan welkom om hun kunsten te vertonen. Sommigen maken een koprol 
of een handstandje en hele dapperen zingen spontaan een liedje. Eén kleuter was nog 
duidelijk onder de indruk van 5 december en zong een Sinterklaasliedje. 

Het was al weer de veertiende 
keer dat de kerstsamenzang 
op het Kerkplein werd gehou
den. Het idee was eind vorige 
eeuw aan de bar bij Kopertje 
ontstaan. Inmiddels is het uit
gegroeid tot een groot festijn 
dat kerstavond in Zandvoort 
een extra dimensie geeft.

In de Ronald Ketellapperstraat 
raakte een deel van een gevel 
van een appartementenge
bouw door de harde wind 
los. Tientallen stenen kwa
men naar beneden en raak
ten een fiets die behoorlijk 
beschadigd werd. De brand
weer moest eraan te pas ko

Dit jaar stond er een scherm in 
de kerk opgesteld en werd het 
kerstverhaal van Dick Bruna 
vertoond. Tussendoor zongen 
de kinderen, met ondersteu
ning van ouders en grootou
ders, de bekende kerstliedjes. 
Na afloop werd de oude kerst
stal bewonderd en mochten 
de kinderen een kaarsje aan
steken. Na een half uurtje was 
de aandacht over en werd het 
tijd om naar huis te gaan. 

Dit jaar was het motto ‘Samen 
zingen = Samen helpen’. Dat 
hield in dat de opbrengst van 
de tekstboekjes (€ 5) ten goe
de komt aan de stille armen 
in ZuidKennemerland. Dit 
jaar is maar liefst € 1.080 op
gehaald! Café Koper bood alle 
kopers van het boekje gratis 

men om de stenen die nog 
los zaten op een nette ma
nier naar beneden te krijgen. 
Aan een appartement op het 
De Favaugeplein raakte een 
dakgoot los. Ook daar kwam 
de brandweer langs om er
ger te voorkomen. Verder 
waren er nog wat ‘klusjes’ 

een glas glühwein aan. En dat 
boekje had je hard nodig om 
alle kerstliederen mee te kun
nen zingen. 

Dirigente Minoeska Sas leid
de het zangfeest met strakke 
hand. De samenzang werd 
begeleid door pianist Henk 
Holsteijn en muzikaal verrijkt 
door violist Louis Schuurman, 
die ‘Stille nacht, Heilige Nacht’ 
een heel bijzondere invulling 
gaf. 

Nog voor dat iedereen de kans 
kreeg om dorst te krijgen was 
de samenzang al weer voorbij 
en kon de verbroedering, waar 
iedereen het met Kerstmis 
over heeft, rond de tap in de 
praktijk worden gebracht. En, 
zo werd al snel duidelijk, niet 
zonder succes!

op de Thorbeckestraat, op 
het Van Fenemaplein bij 
het Palace Hotel en in de 
Martinus Nijhoffstraat. Door 
een omgewaaide boom op 
het spoor was Zandvoort 
dinsdagochtend tijdelijk 
niet met de trein bereikbaar. 
Gedurende de dinsdag zwak
te de storm, die bij Zandvoort 
op zijn hoogtepunt vlagen 
van windkracht 10 bereikte, 
steeds verder af.
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burgerlijke stand
16 december - 22 december 2013
Geboren:
Devin Damian Finn, zoon van: Kruizinga, Jos en: ten Pierik, 
Melissa
Can, zoon van: Akmese, Tuncay en: Seders, Danielle
Bram, zoon van: van den Berg, Cornelis Wilhelmus Charles 
en: Vijlbrief, Mirjam

Ondertrouwd:
van der Burg, Martijn en: Hoekstra, Juliette Aimée
Kruizinga, Jos en: ten Pierik, Melissa

Gehuwd:
Arundel, Aldrich Egberto en: van der Wouden, Catharina Maria 

Overleden:
Vrees, Gerardus, geb. 1926
Muis, Johan Daniël, geb. 1924
Beemsterboer, Marcel Martinus, geb. 1962
van der Mije, August, geb. 1933

kerkdiensten - a.s. zondag 

Fotografie
Van kiekje naar foto. Een cursus voor mensen die meer willen doen 
met hun camera. Onder leiding van een fotograaf leert u de techniek 
van uw camera gebruiken.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur 13 februari t/m 27 maart

Typevaardigheid voor Kinderen,
Voor kinderen die toch het beste leren op een cursus waarbij ze de 
rest van de week thuis dienen te oefenen. Goed leren typen, daar heb 
je de rest van je leven baat bij. 
Donderdag 15:30 t/m 16:30 uur 23 januari t/m 17 april

iPad, optimaal gebruiken
Bent u in het bezit van een iPad en weet u nog niet hoe deze zo op-
timaal mogelijk te gebruiken? Leer de toepassingen van dit gebruiks-
vriendelijke apparaat.
Vrijdag 13:00 – 15:00 uur 31 januari t/m 14 maart

Samsung Tablet, optimaal gebruiken
Heeft u een Samsung tablet en wilt u leren deze zo optimaal mogelijk te 
gebruiken? In deze cursus leert u de vele mogelijkheden van deze tablet.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur 31 januari t/m 14 maart

Starters Windows 8 voor Senioren
Met eigen laptop. Wanneer u wilt beginnen met uw laptop en nog geen 
ervaring heeft met Windows.
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur 14 januari t/m 28 januari 

Windows 8 met eigen laptop
Wanneer u wilt overstappen op Windows 8.
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur 4 februari t/m 25 februari

Bridge Beginners
Een spel voor hoofd en handen dat over de hele wereld gespeeld wordt.
Maandag 19:30 – 21:30 uur  20 januari t/m 14 april

Hatha Yoga
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt 
met eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt 
nieuwe energie en innerlijke kracht.
Woensdag11:00 – 12:00 uur 15 januari t/m 9 april
Met meditatie 
vrijdag 11:00 – 12:15 uur 17 januari t/m 11 april

Open Atelier
Onze docente Mona Meier Adegeest laat u uw mogelijkheden van 
tekenen en schilderen zien.
Dinsdag 9:30 – 12:00 uur 21 januari t/m 15 april

Glas in Lood Voor beginners en gevorderden
Glas in Lood is een oeroude ambacht die nog steeds prachtige resulta-
ten geeft.  
Woensdag 19:30 – 22:00 uur 29 januari t/m 26 maart

Spaans à la Carte 
Vervolg Beginnerscursus voor mensen met enige voorkennis van de 
Spaanse taal. We werken in het 2de deel van het boek: Spaans à la Carte.
Woensdag 19:00 - 20:30uur 22 januari t/m 16 april

Spaans Beginners II 
Een hoogdrempelige cursus waarin er meer ingegaan wordt op de
Spaanse grammatica. Voor mensen met enige voorkennis van de 
Spaanse taal.
Woensdag 20:30 -  22:00 uur 22 januari t/m 16 april

Frans Gevorderden 

Een intensieve cursus voor mensen die al basiskennis van de Franse taal 
hebben. Er wordt gepraat over actuele onderwerpen in de Franse media.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur 17 januari t/m 11 april

Pluspunt Zandvoort wenst u een prettig kerstfeest en de 
beste wensen voor 2014. Wij danken al onze vrijwilligers
 voor hun inzet, zonder hun inzet zouden wij er niet zijn. 

“Hartelijke dank voor jullie samenwerking”.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023  57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06  434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06  144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
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Broeker Werf 8, Broek op Langedijk
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Oplage: 9.371 exemplaren
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toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Protestantse gem. Zandvoort
Zondag 10.00 uur Ds . J.A. Seeleman uit Haarlem
Dinsdag 18.00 uur Oecumenische dienst in Agatha kerk
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
Zondag 10.00 uur pastoor M. Wagemaker
Dinsdag 18.00 uur pastoor M. Wagemaker
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
Zondag 10.00 uur Diaken J. Belt
Woensdag 10.00 uur pastoor M. Wagemaker

Evangelische Gemeente
www.gebedzandvoort.nl
Huis van Gebed Zandvoort
10.00 uur Echtpaar Souisavan Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken Haltestraat 62B

Weer

Temperatuur

Max 9 9 9 9

Min 4 7 6 6 

Zon 20% 35% 45%  20%

Neerslag 90% 80% 70% 90%  

Wind zw. 5 zw. 5 wzw. 5 zw. 5-6

Waarschijnlijk tot Driekoningen 
hetzelfde weerbeeld   

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De indruk is dat er wel heel 
veel moet gebeuren op het 
dynamische weerfront, wil 
de wind ineens week in week 
uit vanuit de koude (noord)
oosthoek gaan waaien. De 
kans op zo’n winters regime 
aan het begin van de aan
staande louwmaand lijkt 
tot pakweg Driekoningen 
(6 januari 2014) uitermate 
klein. Een eerste weersver
andering zou zich tussen 6 
en 10 januari kunnen gaan 
voordoen in de Benelux.

Via het oosten van Canada 
en het noorden van de VS 
van Amerika wordt al enkele 
weken achtereen zeer koude 
vrieslucht uitgeblazen rich
ting de Atlantische Oceaan. 
Daardoor ontstaan aan de 
lopende band zeer diepe 
depressies richting de regio 
Groenland en vervolgens 
ook IJsland, die vervolgens 
in de vliegende jet (straal
stroom) worden geabsor
beerd en meegenomen naar 
NoordwestEuropa. 

De afgelopen week werd 
al een ongewoon diepe de
pressie gelanceerd op de 
weerkaart voor de inmid
dels voorbije 25 december 
met een kerndruk van maar 
liefst 925 millibar noord van 

Schotland. Deze brutale rad
draaier gaf met name afgelo
pen dinsdag de 24e even een 
zware storm bij IJmuiden. 
Zandvoort kwam ook tot en
kele windschuivers van bijna 
115 kilometer per uur.  

Een nieuwe megadepressie 
komt op vrijdag aan in de 
wateren nabij Schotland. De 
daarmee samenhangende 
frontale systemen geraken 
vervolgens weer tot in het 
Noordzeegebied en geven 
ons zo nu en dan flink wat 
regen of enkele buien nadien. 
Dit sterk dynamische weerpa
troon blijft karakteristiek voor 
onze Hollandse winters die 
heel vaak beïnvloed worden 
door de zeeën. De tempera
tuur blijft verre van interes
sant de komende tijd. Tijdens 
de kleine uurtjes is het veelal 
tussen 4 en 7 graden, terwijl 
het overdag regelmatig in de 
buurt van de 10 graden wordt. 

Het zal een ieder duidelijk 
zijn dat december 2013 als 
zacht geboekstaafd zal wor
den wanneer de balans wordt 
opgemaakt op 1 januari 2014. 

Extra weerinfo via 
www.weerprimeur.nl 

Weerman Marc Putto 

Momenteel kunnen we al voorzichtig concluderen dat de 
kans op echte winterkoude zeer klein is in het tijdsverloop 
tot begin 2014. De belangrijkste oceanische weersystemen 
zijn niet van plan grote veranderingen te laten doorvoeren 
voorlopig. Het hyperstrakke zonale weerplaatje met een 
krachtige straalstroom gericht op West-Europa blijft ge-
woon bestaan de komende tijd. 

 Do. Vr. Za. Zo. 
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

nen. Onder leiding van juf 
Maaike Cappel wonnen zij 
een koffer met spiksplin
ternieuwe jeugdboeken 
ter waarde van € 600! De 
actie ging om een zo lang 
mogelijk bestaand woord 
te maken van de letters die 
verkregen werden bij aan
koop van boeken. Groep 7 
maakte een woord van 35 
(!) letters. Het werd: hippo
potomonstrosesquippeda
liofobie. En dat u er wellicht 
nooit van gehoord heeft is 
niet verwonderlijk. Het be
tekent namelijk: ‘angst voor 
lange woorden’ en is een 
bestaande fobie! Al direct 
nadat Sjaak Balkenende de 
koffer met inhoud had la
ten zien, werden de boeken 
door de kinderen ‘geclaimd’. 

Jongeren op het ijs

Maandagavond 23 decem
ber hebben 20 jongeren 
een supergezellige avond 
gehad op de ijsbaan van 
Zandvoort. Monique en 
Floortje, de jongerenwer
kers van Pluspunt, organi
seerden in samenwerking 
met Rob de Graaf en Jonas 
Parson deze vermakelijke 
activiteit. Dankzij spon
soring van de Rotary Club 
konden de jongeren gratis 
glijden over het ijs. De voor
zitter van de Rotary, Sander 
Schuurman, was aanwezig 
om de kaartjes persoonlijk 
te overhandigen. Ondanks 
de harde windvlagen en de 
regen werd er genoten van 
de avond. Bas Lemmens van 
de ChinChin zorgde voor 
een drankje en er werd 
energie opgedaan door het 
smikkelen van de oliebol
len van het naastgelegen 
kraam. Al met al een groot 
succes!

ZRB naar Glazen Huis

Ook dit jaar hebben le
den van de ZRB deelge
nomen aan een door 
Reddingsbrigade Nederland 
georganiseerde vaartocht 
naar het Glazen Huis in 
Leeuwarden. In drie dagen 
met veel regen, wind en kou 
zijn ze in konvooi, samen 
met vele andere brigades, 
van Lemmer naar de Friese 
hoofdstad gevaren om een 
cheque voor 3FM Serious 
Request aan te bieden. De 
opbrengst van de acties op 
lokaal niveau was een groot 
succes. Nog nooit hadden 
de gezamenlijke brigades 
zoveel geld bij elkaar ge
kregen. Er kon aan de Dj’s in 
het Glazen Huis een cheque 
ter waarde van maar liefst 
€ 24.500 aangeboden wor
den.

Sprookjes-lichtjes-tocht

Woensdag 18 december 
hadden de leerkrachten van 
OBS De Hannie Schaft zich 
verkleed tot ware sprookjes
figuren. De kinderen liepen 
een route door het dorp op 
zoek naar onder andere fee
en, sneeuwwitje en Aladin. 
Warm aangekleed en met 
een zaklamp in de hand 
liepen de kinderen van de 
Hannie Schaftschool door 
het centrum, op zoek naar 
hun verklede juf of meester. 
Onderweg mochten ze een 

heerlijke oliebol halen bij de 
oliebollenkraam. Eenmaal 
terug op school werden de 
kinderen en de ouders ont
vangen door een levende 
sneeuwpop en sneeuwko
ningin. Onder het genot van 
een warme drank was het 
een geslaagde avond voor 
jong en oud.

Kerstdiner 
Nicolaasschool

Op de Nicolaasschool werd 
donderdagavond 19 de
cember een kerstfeest ge
organiseerd. Om 17.30 uur 
verzamelden alle kinderen 
met hun ouders om eerst 
gezellig samen wat kerst
liedjes te zingen op het 
schoolplein. Nadat de juf in 
de klas een mooi kerstver
haal verteld had werd het 
buffet geopend. Als eerste 
was er voor iedereen vers 
gemaakte tomaten of kip
pensoep. Hierna was er door 
de ouderraad samen met 
een aantal Zandvoortse on
dernemers een mooi buffet 
samengesteld. Tortellini van 
Restaurant Andrea, bootjes 
met kibbeling en visfrietjes 
van Boudewijn Visservice en 
nasi, saté en mini loempia’s 
van Amazing Asia. Kortom 
voor iedereen wel iets lek
kers. Als klap op de vuurpijl 
kwam de kerstman nog 
langs met voor iedereen een 
bekertje ijs. Een geslaagde 
avond, die extra feestelijk 
was door de hulp van de ge
noemde bedrijven. 

Groep 7 Oranje Nassau-
school wint hoofdprijs
Groep 7 van de Oranje 
Nassauschool heeft de 
hoofdprijs in een actie van 
Bruna Nederland gewon

ZANDVOORT SCHOON!? 
en de Afvalkalender………

Gemeente Zandvoort

De eerste week van januari wordt de Afvalkalender verspreid. 
Deze vindt u dit jaar in de gemeentegids. 
In de Afvalkalender vindt u informatie over de afvoer van 
huishoudelijk afval zoals: GFT, papier, karton, plastic, textiel, 
glas, restafval, Klein Chemisch Afval, asbest, auto-onderde-
len, bouw- en sloopafval, koelkasten en wasmachines, en-
zovoorts. Ook de afwijkende ophaaldagen voor 2014 staan 
er in vermeld. 
Samen houden we Zandvoort Schoon!?

Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie
op vrijdag 3 januari in De Kazerne

Organisatie Nieuwjaarsduik verwacht 
opnieuw een record aantal deelnemers

Voor de derde keer in successie wordt er een Zandvoortse 
Nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Dankzij deelname van 
diverse Zandvoortse partijen en verenigingen is de nieuw-
jaarsreceptie ‘voor alle Zandvoorters’ mogelijk gemaakt.

De oudste Nieuwjaarsduik van Nederland vindt komende 
woensdag bij strandpaviljoen Beachclub N°5 plaats. De or-
ganisatie van de Nieuwjaarsduik Zandvoort verwacht dat 
er een nieuw record gemeld kan gaan worden. 

Op vrijdag 3 januari tussen 
19.30 tot 21.30 uur is ieder
een welkom in de nieuwe ka
zerne aan de Linnaeusstraat. 
Tijdens de receptie wordt het 
startschot gegeven voor het 
Zandvoortse jaarthema van 
2014: ‘Zandvoort bruist’. 

Er deden nog niet eerder zo
veel partijen mee. Maar liefst 
21 verenigingen en partijen 
zijn tijdens de receptie aanwe
zig om zichzelf aan de bezoe
kers te presenteren. Hiervoor 

In 125 plaatsen in Nederland 
kan er een Nieuwjaarsduik 
g e m a a k t  w o rd e n . I n 
Zandvoort deed vorig jaar al 
een record aantal van 3.000 
enthousiaste deelnemers 
mee aan de duik, maar voor 
komende woensdag worden 
meer dan 3.500 duikers ver
wacht. 

Mogelijk waren er vorig jaar 

betalen zij een kleine vergoe
ding, die wordt gebruikt om 
de receptie te kunnen organi
seren. Alle Zandvoorters zijn 
van harte uitgenodigd. Met 
live muziek, een fotopresenta
tie van door Zandvoorters ge
maakte foto’s, een nieuwjaars
rede van de burgemeester en 
een verrassingsact, belooft het 
een echt Zandvoorts feestje te 
worden. 

Parkeergelegenheid is beperkt 
aanwezig. Auto’s kunnen langs 

al meer deelnemers want 
niet iedereen ziet het nut 
van inschrijven in. Toch is dat 
in verband met de veiligheid 
essentieel. Inschrijven kan via 
een formulier dat vanaf de 
website www.nieuwjaars
duikzandvoort.nl gedown
load kan worden. Dat kunt u 
uitprinten en ingevuld mee
nemen. Een inschrijfformu
lier kan ook op 1 januari op de 

de kant van de Linnaeusstraat 
en Kamerlingh Onnesstraat en 
op het voormalige Corodex
terrein bij Het Pakhuis wor
den geparkeerd. Komt u zoveel 
mogelijk gezamenlijk of kom 
op de fiets! Speciaal voor de 
receptie is, via de gebruikelijke 
weg, ook de belbus te boeken. 

locatie zelf worden ingevuld. 
Aan de duik is ook een veiling 
voor het goede doel verbon
den die via facebook.com/ 
nieuwjaarsduikzandvoort 
kan worden gevolgd. 

Inschrijven kan vanaf 13.00 
uur. Naar verwachting 
wordt de warmingup, ook 
heel erg belangrijk, om circa 
13.45 uur gestart en zal het 
startsein om 14.00 uur wor
den gegeven. Het geheel 
zal weer door de vrijwil
ligers van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade worden 
begeleid.
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HEEfT u EEn bOOdsCHAp VOOR uw klAnTEn?
Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden

advertenties@zandvoortsecourant.nl of 06-43429783 (Letty van den Brand)

www.greevenmakelaardij.nl

Opgelet: KijKmOment bij de huurwOningen!
Keesomstraat 127 
te Zandvoort

KIjKmOmenT mAAnDAG
30 DeCember A.S. 
Om 10.30 uur!

• Galerijflat met balkon  
 gelegen op de 5e etage; 
• ruime woonkamer, dichte keuken, 3 slaapkamers; 
• Toilet, badkamer met douche en wastafel;
• berging in de onderbouw;  
• Inkomenseis bedraagt minstens  € 2.280,= neTTO per maand;
• Service kosten: € 32,91 per maand, 
 Waarborgsom 1 maand brutohuur;  
• Woonoppervlakte ca. 85 m2 excl. balkon;

Linnaeusstraat 1-D 
te Zandvoort

KIjKmOmenT mAAnDAG
30 DeCember A.S. 
Om 11.00 uur!

• ruim 6-kamer gezinswoning  
 gelegen op de 1e en 2e etage  
 met balkon;
• ruime woon- en eetkamer, 5 slaapkamers en een ruime badkamer;
• Geheel verkeerd in goede staat en is v.v. dubbel glas;
• Stenen berging op de begane grond; 
• Inkomenseis bedraagt minstens € 2.625,= neTTO per maand;
• Servicekosten € 5,92 per maand, Waarborg 1 maand brutohuur;
• Woonoppervlak ca. 110 m2 excl. balkon;

KijKmOment!
KijKmOment!

Huurprijs € 760,= per maand 
excl. g/w/e en service kosten

Huurprijs € 875,= per maand 
excl. g/w/e/ en servicekosten

Bent u geïnteresseerd kom dan naar het kijkmoment:
Keesomstraat 127 maandag 30 december a.s. om 10.30 uur
Linnaeusstraat 1D maandag 30 december a.s. om 11.00 uur

De voorwaarden en documenten kunt u downloaden vanaf 
onze website: www.greevenmakelaardij.nl. De documenten 
kunt u tijdens het kijkmoment inleveren bij de makelaar.

Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Timmer- en onderhoudsbedrijf

Alle voorkomende timmerwerkzaamheden

Kozijnen en daken
Aanbouw en opbouw
Totale woningverbouwing
Keukens, badkamers
Totale winkelverbouwing

Al ruim 16 jaar een betrouwbare 
partner! Voldoet aan alle eisen 
van Keurmerk Kwaliteitsvakman

Tel. 023-5717745 of 06-1006 1781 
www.josmesman.nl
jos.mesman@kpnmail.nl

Jos Mesman
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Veel jeugdig talent op de bühne

Alle 150 stoelen in hotel Faber waren bezet

De hekken worden weggehaald

Toneelvereniging staat al 
65 jaar op de planken

Volop genieten van strandverhalen

Natuurbrug Zandpoort opengesteld

Met het spelen van de musical ‘Oliver Twist’ bewijst to-
neelvereniging Wim Hildering dat de jeugd de toekomst 
heeft. Op zeer professionele wijze werd de ontroerende 
musical, naar het bekende boek van Charles Dickens, op-
gevoerd. Een super cast met een mix van doorgewinterde 
spelers en zeer jonge spelers bezorgde het publiek een on-
vergetelijke avond. 

Afgelopen zaterdagavond was het echt feest in een bom-
vol hotel Faber in de Kostverlorenstraat. De Babbelwagen 
verzorgde een uitvoerige presentatie onder de titel ‘Om en 
rond het strand’. Rond de 150 belangstellenden konden ge-
nieten van de diapresentatie over het strand.

Vorige week vrijdag heeft gedeputeerde Jaap Bond de na-
tuurbrug Zandpoort, over de Zandvoortselaan ter hoogte 
van de ‘oude’ Blinkertweg, officieel geopend. De brug is 
het eerste gedeelte van het project om de Amsterdamse 
Waterleidingduinen te verbinden met het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland.

door Nel Kerkman

Ga er maar aan staan om 
niet één maar vier avonden 
met veel plezier en enthou
siasme de musical Oliver 
Twist te vertonen. Een on
gelofelijke knappe presta
tie. Het verhaal speelt zich 
af in het Engeland van de 
19e eeuw en gaat over het 
weesjongetje Oliver Twist. 
Oliver’s moeder sterft na zijn 
geboorte en hij wordt in een 
weeshuis geplaatst waar de 
kinderen slecht te eten krij
gen. Oliver vraagt om meer 
eten, waarna het echtpaar 
Bumble hem voor straf ver
koopt aan Sowerberry, een 
doodkistenmaker. Hij groeit 
op tussen vandalen, dieven, 
moordenaars en vrouwen 
van lichte zeden. Tenslotte 
komt hij terecht bij Fagin 
en daar begint alle ellende. 
Uiteindelijk, na veel ontkno
pingen, loopt het verhaal 
goed af. De zoektocht van 
Oliver is voorbij en hij wordt 
door Brownlow als zoon ge
adopteerd. 

Vijf en zestig jaar jong
Oliver Twist wordt door 
twee getalenteerde jon
geren gespeeld, op vrijdag 
Larissa Bogaart en op zater
dag Mick vd Mije. De scene in 

Marcel Meijer heette ieder
een welkom en gaf het start
schot van een enerverende 
en interessante presentatie 
waarin het strand, en vooral 
natuurlijk het Zandvoortse 
strand, centraal stond. De 
welluidende presentator 
Tom Drommel werd bijge
staan door beeldtechnicus 

De opening vond plaats op 
het recreatieve wandel en 
fietspad dat langs de brug is 
aangebracht. Na de opening 
konden belangstellenden 
over de brug wandelen en 
onderweg vragen stellen aan 
de boswachters van beide ge
bieden. De natuurbrug is nu 
nog een kale zandvlakte maar 

het weeshuis wordt op een 
geweldige wijze gespeeld 
door een groep Zandvoortse 
kinderen en het tafereel 
waar de jeugd zingt en de 
kommen op een harmoni
euze wijze bespeelt, is goed 
bewerkt. De rol van Fagin, 
de sluwe, slinkse misdadi
ger die straatkinderen bij 
hem in laat wonen om ze 
tot zakkenrollers op te lei
den, wordt op een gewel
dige manier vertolkt door 
Paul Olieslagers die met 
zijn sluwe lachje de zaal 
bespeelde. Johan Schouten 
speelde, zonder een spier te 
vertrekken, de gemene en 
agressieve crimineel Sikes, 
de handlanger van Fagin. 
Hij kent geen genade, dat 
blijkt vooral op het eind 
als hij zijn vriendin Nancy 
vermoordt. Een terecht ap

Bert van Beek.

‘Om en rond het strand’ 
begon al meteen met inte
ressante verhalen en bege
leidende beelden van rond 
1700 en 1800. Ook wer
den, als vergelijking met 
Zandvoort, beelden getoond 
van onder andere het strand 

naar verwachting van de bos
wachters is dat binnen een 
half jaar niet meer het geval. 
Met andere woorden, de be
groeiing zal snel plaatsvinden. 

Op dit moment kunnen een 
groot aantal insecten en 
diersoorten gebruikmaken 
van een groter leefgebied. 

plaus verdiende Martine 
Adegeest als Nancy. 

De scene in de kroeg, waar 
de dames van lichte zeden 
worden gespeeld door le
den van Music All in en 
de zeemannen van het 
Zandvoorts Mannenkoor, is 
een gezellige onderbreking. 
Ook de komst van een groot 
gedeelte van de cast in de 
zaal was leuk gevonden en 
gaf een genoeglijke sfeer 
aan het geheel. De muzi
kale begeleiding was in ver
trouwde handen van Theo 
Wijnen, die de wisseling van 
de decors opluisterde met 
toepasselijke pianomuziek. 
De zangdocenten Monique 
Bos en Irene Bernardt had
den eer van hun werk en 
het grime en kapwerk 
werd gedaan door de da
mes Ria Driehuizen, Relinde 
Adegeest en Jolande Zeven
boom. Het decor was een
voudig maar sfeervol en de 
souffleur Sylvia Holsteijn 
had de touwtjes goed in 
handen. 

De regie was dit keer ge
daan door Kick Boomgaard 
met assistentie van Wendy 
Jacobs en Martine Adegeest. 
Ook de andere spelers, in 
totaal 40 die samen 65 ka
rakters neerzetten, hebben 
een geweldige prestatie 
geleverd, ook voor hun niets 
dan lof. Met deze musical is 
het bewijs geleverd dat ie
dereen nu al uitkijkt naar 
het volgende jubileum van 
een jonge en dynamische 
toneelvereniging Wim 
Hildering.

in Scheveningen in dezelfde 
tijd. En uiteraard was ook een 
groot deel gewijd aan de 19e 
en 20e eeuw met daarin 
beelden die bij de oudere toe
schouwers zeker weer jeugd
herinneringen opriepen. Een 
uitermate gezellige avond 
waarop de Babbelwagen te
recht trots mag zijn. 

De Babbelwagen heeft in 
de vele jaren dat zij actief 
met het verleden en heden 
van Zandvoort bezig is, een 
naam van grote faam ver
worven. Mede ook dankzij 
de inzet van de leden van 
het bestuur zoals de reeds 
genoemde leden maar ook 
Rob van den Berg, Harry 
Lemmens, Wouter Keur, Anita 
van Marle, Rob Bossink en 
Feyte Bakker. Samen zorgen 
zij ervoor dat de vele trouwe 
belangstellenden een aantal 
keren per jaar van zeer ge
liefde onderwerpen over hun 
Zandvoort in woord en beeld 
intens kunnen genieten.

Alleen de herten moeten nog 
even wachten. Die mogen 
pas over de brug als ook de 
andere ‘oversteekplaatsen’ 
gereed zijn. Daarom is op een 
bepaalde hoogte schrikdraad 
opgesteld, zodat de herten de 
oversteek nog niet kunnen 
maken maar wel door dieren 
als bijvoorbeeld hazen, konij
nen, vossen en de zeldzame 
boommarter.

Door de twee natuurgebieden 
te verbinden wordt in de toe
komst een van de grootste na
tuurgebieden van Nederland 
gerealiseerd. Voor de Europese 
Unie is dit dermate belang
rijk dat het grootste gedeelte 
van de ontwikkeling van de 
natuurbrug vanuit Brussel 
werd bekostigd. Ook nam de 
provincie NoordHolland een 
deel voor zijn rekening, net 
als een aantal andere organi
saties. Voor de rekening van 
was Zandvoort alleen een deel 
ambtelijke ondersteuning. Martine Adegeest speelde Nancy
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www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

Nelly, Jan & Storm wensen u 
een prettig en gezond 2014
31 december geopend van 14.00- tot 19.00 uur
Nieuwjaarsdag voor onze vaste gasten 
Nieuwjaarsborrel + hapjes van 17.00- tot 19.00 uur
Café Bluys - Buureweg 5 - 2042 HH Zandvoort
Tel.: 023-5730200 of 06-533 67 908 

Heeft u wat te vieren 
en kan dat niet thuis?

Kom dan gezellig 
naar Café Bluys! 

Sluit 2013 smakelijk af en geniet van 
onze exclusieve oudejaarsavond BBQ! 

Reserveren voor deze avond kan via onze website, per mail via 
info@restaurantebenvloed.nl of telefonisch op nummer 023 - 201 02 17
Badhuisplein 2-4  |  2042 JB Zandvoort  |  www.restaurantebenvloed.nl

Een heerlijk driegangen diner voor € 32,50 p.p.
Voorgerecht  : Trio van vis
Hoofdgerecht  : Luxe BBQ met vlees en vis
Nagerecht  : Petit Grand-Dessert
Op deze feestelijke avond wordt u een verrassend 
wijnarrangement à € 14,95 p.p. aangeboden.

En, … bij binnenkomst een glas bubbels van het huis! 

Wij zien ernaar uit om u te mogen ontvangen op 31 december!

€ 32,50 p.p.

STRAATFEESTSTRAATFEEST

ZANDVOORT

AANVANG 19 . 0 0  UUR
MET MUZIEK VAN “DJ  P ” 
APFELKORN PROMOTIE  HEID I ’ S
LOCATIE   E INDE  HALTESTRAAT
Kom in je ski kleding of als Anton en Heidi

AANVANG 19 . 0 0  UUR
MET MUZIEK VAN “DJ  P ” 
APFELKORN PROMOTIE  HEID I ’ S
LOCATIE   E INDE  HALTESTRAAT
Kom in je ski kleding of als Anton en Heidi

Après SkiAprès Ski
28 . 1 2 . 2 0 132 8 . 1 2 . 2 0 13

belastingaangiften / fiscale adviezen

Kantoor drs. H.G. Huppelschoten

Wenst u een gelukkig 2014

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wij wensen u een
goed verzekerd 2014

De actie
“Wensen komen uit” 
heeft ons de 1e prijs 

opgeleverd van
€ 1000.00!!

Bedankt “DekaMarkt”
voor dit geweldige cadeau!

Gemeente Zandvoort

De Seniorenvereniging Zandvoort



Zandvoortse Courant • nummer 52 • 27 december 2013

9

Ingrid Muller en Gert van Kuijk gaan vrolijk verder

Centrummanagers gaan zonder status toch door 

Uitslag enqûete: parkeerregime niet gewenst

De centrummanagers Gert van Kuijk en Ingrid Muller ver-
liezen vanaf 1 januari hun officiële status. De gemeente en 
de Kamer van Koophandel stoppen vanaf die datum de fi-
nanciering van beide personen. Toch hebben zij besloten 
samen door te gaan.

In november heeft de gemeente onderzoek laten doen 
naar de parkeerproblemen in de wijken Park Duijnwijk, 
Oud Noord, Vogelenbuurt en Zuid Oost. Ook is onderzocht 
of de bewoners van de betreffende wijken behoefte heb-
ben aan een parkeerregime. De resultaten van dit onder-
zoek zijn inmiddels bekend.

Gert van Kuijk heeft deze 
functie drie jaar vervuld. 
Later is Ingrid Muller 
daar bij gekomen. Een 
van de doelen was om de 
Zandvoortse ondernemers 
beter met elkaar te laten sa
menwerken. “En daarin zijn 
we volgens mij persoonlijk 
onvoldoende geslaagd”, 
zegt Van Kuijk met een ze
kere spijt in zijn stem, “dat 
komt deels door het slechte 
economische klimaat van 
dit moment, waardoor het 
centrum verloedert. Verder 
is de invloed van internet 
onvoldoende opgepakt, 

In alle wijken worden par
keerproblemen ervaren, 
maar desondanks wil de 
meerderheid geen parkeer
regime. De resultaten van 
het onderzoek worden aan 
de gemeenteraad aange
boden. Op basis van de uit
komst gaat het college de 

maar feit is ook dat de on
dernemers in Zandvoort in 
de eerste plaats aan zichzelf 
denken en het algemeen 
belang daardoor vergeten.” 

Zo vindt Van Kuijk het 
echt een gemiste kans dat 
er rond de ijsbaan geen 
kerstmarkt gehouden kon 
worden wegens te weinig 
belangstelling. “We zijn 
daar vanaf mei mee bezig 
geweest, maar als er uitein
delijk maar twee onderne
mers positief reageren, dan 
doen we met ons allen toch 
iets fout. Als je ziet hoe druk 

raad voorstellen om het ge
plande parkeerregime voor 
die wijken stop te zetten.

In de gemeenteraadsverga
dering van 24 september 
jongstleden is besloten om 
een bewonersonderzoek 
uit te voeren in de wijken 

de kerstmarkt in Haarlem 
was en hoeveel geld er daar 
werd uitgegeven. Dat had 
toch ook in Zandvoort ge
kund, weliswaar op kleine 
schaal, maar toch! Dat we 
dit soort zaken niet hebben 
kunnen bereiken, ligt wel
licht ook aan ons. Het is ons 
niet gelukt alle onderne
mers op één lijn te krijgen”, 
zegt hij.

Toch is Van Kuijk niet onte
vreden over wat zij als cen
trummanagers wel hebben 
bereikt. “Door onze inspan
ningen hebben we nu een 
ijsbaan, een biologische 
markt, prachtige feestver
lichting, betere bewegwij
zering en een plattegrond 
bij Center Parcs. Ook heb
ben we ons sterkt gemaakt 
voor de verplaatsing van de 
weekmarkt naar de Grote 
Krocht, de komst van de 
zandsculpturen en een 
betere samenwerking tus
sen het circuit en het dorp, 
waaruit onder meer de suc
cesvolle rondtour van his
torische racewagens door 
het centrum is voortgeko
men. Ook hebben we het 
idee van Mystery Shoppers 
in Zandvoort geïntrodu
ceerd. Die testen anoniem 
de klantvriendelijkheid van 
de ondernemers. De uitslag 
daarvan wordt op 3 maart 
bekend gemaakt”, aldus 

Oud Noord, Park Duijnwijk, 
Zuidoost en Vogelenbuurt. 
Er zijn 3737 brieven met een 
unieke code verzonden naar 
inwoners van 17 jaar en ou
der in de betreffende wijken. 
Voor bewoners zonder toe
gang tot internet werden 
maatregelen getroffen zodat 
zij ook konden deelnemen 
aan het onderzoek. De res
pons was 43%. 

Uit het onderzoek blijkt dat 
een meerderheid (ruim 66%) 
tegen een parkeerregime is. 
Per wijk is de verdeling: Park 

Van Kuijk.

Hoe moet het nu verder als 
er geen centrummanagers 
meer zijn om dit soort ini
tiatieven tot stand te bren
gen? “Ingrid en ik hebben 
besloten om onofficieel 
toch door te gaan. Er lig
gen genoeg uitdagingen 
om Zandvoort te promoten. 
We liggen op een unieke 
locatie, we hebben strand, 
duinen, het circuit en een 
groot natuurgebied, waar 
je ook zo de natuurfilm De 
Nieuwe Wildernis zou kun
nen maken. Hier loopt net 
zoveel wild rond als in de 
Oostervaardersplassen”, 
weet hij. De kunst is om 
de sterke punten van 
Zandvoort voor het inter
nationale voetlicht te krij
gen. “Je moet hopen op 
investeerders die iets tot 
stand willen brengen in 
Zandvoort. Wellness, een 
mooi theater en het ontwik
kelen van de Watertoren. 
Het zijn wensen die on
haalbaar lijken, maar wel
licht als het weer wat beter 
gaat met de economie toch 
tot stand kunnen worden 
gebracht. En daar willen 
Ingrid en ik graag aan mee 
helpen”, sluit hij af. We zul
len zien wat 2014 ons gaat 
brengen. Aan de inzet van 
het Centrummanagement 
zal het niet liggen. 

Duijnwijk 58%, Oud Noord 
73%, Vogelbuurt 59% en Zuid 
Oost 72%. Vooral bewoners 
in Park Duijnwijk (71%) er
varen parkeerproblemen, de 
Vogelbuurt volgt met 62%, 
Oud Noord met 57% en Zuid 
Oost met 55%. De parkeer
druk wordt voornamelijk 
tussen 16.00 en 24.00 uur 
ervaren. Op basis van de uit
komsten wil de gemeente
raad het eerder vastgestelde 
besluit aanpassen aan de 
parkeerbehoefte van de be
woners in de betreffende 
wijken.

column

Het is triest weer, op een 
trieste dag. Een dag met 
een speciale betekenis 
voor mij. De dag van de 
Zonnewende, waarop de 
dagen weer langer worden, 
de warmte terug op aarde 
komt en we als mensheid 
steeds meer naar het licht 
gaan. Maar ook de dag 
waarop mijn moeder haar 
leven liet, een belachelijk 
snel jaar geleden. Tijd voor 
een samenzijn, een herden
king. Met eigen mooie mij
meringen. En lekker eten! 
Altijd lekker eten.

Maar soms wil je even niets, 
sms’t een vriendin. Ze is 
boos, verdrietig, geïrriteerd, 
onrustig en chagrijnig, en 
soms alles tegelijk. Kerst is 
niet altijd alleen een fijne 
periode. Ik stuur haar een 
omarming op afstand. In 
haar gevoel zal menigeen 
zich weleens herkennen. Ik 
ook. Het leven is niet altijd 
eerlijk. Er zijn situaties ge
noeg die mij afgelopen jaar 
hoopjes energie hebben 
gekost. En toch zal gevoel 
weer iets moois krijgen, als 
een zachte sluier die langs 
een arm glijdt. We zijn onze 
eigen kracht, ook in moei
lijke tijden! 

Begin met kleine dingen. Zo 

21 december
haalden wij een frisse neus 
op het strand. Wat wel heel 
letterlijk gebeurde dit keer. 
Samen hand in hand door 
de duinen, richting bou
levard. Langs de busbaan 
werd het weerzinwekkend. 
Pal windje tegen, met sner
pende regen in ons gezicht 
gekwakt. Maar het mocht 
de pret niet drukken. OK, 
een beetje dan. Thuis de 
boom in kerstsfeer aan
gekleed, de kaarten en de 
lichtjes als slingers langs 
het raam gedrapeerd. Kerst 
zal dit jaar anders zijn. 
Anders, echter niet zonder 
betekenis. 

Er is zoveel in het leven om 
te vieren. Lieve woorden van 
mensen bijvoorbeeld die 
aan mij dachten op deze 
dag. En een verrassend 
open gesprek, met iemand 
die graag met mij verder 
wilde sparren na een eerste 
kennismaking op een infor
matiebijeenkomst. Of mijn 
vriendin die in het zieken
huis een nieuw klein won
dertje op deze wereld heeft 
gebracht! We kennen ze al
lemaal; de goedvoeler
tjes. Gedenk de jouwe. 
Ik wens een ieder een 
kleurrijk Nieuwjaar! 
Met een handkus naar 
mijn mams. M

an
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MEDEDELING van de 
Zandvoortse Courant

Wij wensen u een gezellige jaarwisseling 
en hopen u in 2014 weer 

veel leesplezier te mogen brengen!

In verband met de jaarwisseling, die dit jaar op 
dinsdag en woensdag valt, wordt de krant van 
volgende week op donderdag gedrukt in plaats 
van op woensdag. De bezorging zal veelal ge
woon op donderdagmiddag plaatsvinden, met 
een uitloop naar vrijdag.
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Zandvoort kende een zeer rustige jaarwisseling. Zowel de brandweer als de politie, die 
overging in het nieuwe politiekorps NoordHolland, hebben zo goed als geen ernstige 
meldingen gekregen.

De traditionele Nieuwjaarsduik trok meer deelnemers van ooit. Geschat wordt dat 3.000 
mensen het nieuwe jaar met een frisse duik begroet hebben.

Ook de schaatsbaan op het Raadhuisplein meldde een record aantal schaatsers. Volgens 
ijsmeester Leo Miezenbeek kwam dat door het mooie weer.

Op 1 januari ging de bibliotheek van Zandvoort op in Bibliotheek ZuidKennemerland. Door 
de fusie is er een groter aanbod voor de Zandvoortse lezers.

Het Wintersantekraampie trok niet minder dan 
120 kinderen tot 12 jaar naar het Zandvoorts 
Museum, waar het jaarlijkse festijn plaatsvond.

De tweede gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie, in Thalassa vers aan zee, was uitermate suc
cesvol en gezellig. Naar schatting hebben circa 450 Zandvoorters elkaar de hand geschud 
en de beste wensen overgebracht.

DSVZ is onder een goed gesternte geboren. Direct vanaf de start hebben zich 300 
Zandvoortse senioren aangemeld.

Burgemeester Niek Meijer stelde zich begin januari opnieuw voor een nieuwe periode van 
zes jaar kandidaat.

Een stampvolle Agathakerk heeft genoten van het traditionele Nieuwjaarsconcert. Twee 
solisten, de koren Voor Anker, Music Allin, het Zandvoorts mannenkoor en Papa Luigi e 
Amici makten er een echt feest van.

Studenten van de politieacademie verdienden een dik
ke pluim. Op de agenda stond een training verkeerscon
trole. Door de sneeuw kon die niet doorgaan, waarna ze 
besloten om te helpen bij het sneeuwvrij maken van de 
paden rond het Huis in de duinen en Nieuw Unicum.

Waternet maakt een begin aan project Noordvoort. In de Zeereep tussen Zandvoort en 
Noordwijk werden de dynamiek en natuurwaarden hersteld waardoor het gebied aantrek
kelijker voor bezoekers is geworden.

Zowel het meisjesteam als het jongensteam van de Oranje Nassauschool wonnen de 37e 
editie van het Schoolbasketbaltoernooi.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken gooide eind januari de knuppel in het hoe
derhok. Hij laat bestuderen of windmolen op circa 6 kilometer van de kust geplaatst kun
nen worden. Het was het begin van een felle strijd die vandaag de dag zeker nog niet is 
afgelopen.

JANUARIfebRUARI
Een scootmobiel dat in de hal van een flatgebouw geparkeerd stond was helemaal 
gesloopt en wel dermate grondig dat de eigenaar dubbel gehandicapt was. Hij kon 
namelijk niet meer naar buiten. Laffe daad.

Het college maakte bij monde van wethouder Andor Sandbergen bekend dat het 
centrum van Zandvoort gratis Wifi zou krijgen. Later gingen de plannen in de ijskast 
en hebben een aantal ondernemers zelf zo een netwerk opgezet.

Zandvoorter Glen Koper werd in februari voor de tweede 
keer in het seizoen Nederlands Kampioen. Hij zette met 
deze prestatie zijn totaal aantal titels op vier.

De Zandvoortse ambtenaren moesten zich op 8 februari warm aankleden. De ge
meente Zandvoort deed mee aan een landelijke actie, waarbij de verwarming in het 
raadhuis een aantal graden naar beneden werd gezet. Voor een warming up op het 
Raadhuisplein werd Marcel van Rhee ingeschakeld.

In februari kwam naar voren dat de spiksplinternieuwe brandweer kazerne, in ver
band met nieuwe landelijke wetgeving, in handen zal komen van de Veiligheidsregio 
Kennemerland.

Jacky Huiben werd op 15 februari door burge
meester Niek Meijer als Kinderburgemeester 
geïnstalleerd. Zij zou tijdens de Kids Adventure 
Week diverse activiteiten openen maar ook aan 
een aantal deelnemen. 

The Stig deed Zandvoort aan. Deze anonieme testcoureur van het populaire BBC
programma Top Gear, red ter promotie met een aantal gasten enkele rondjes over 
de baan van Circuit Park Zandvoort.

De nieuwe evenementenagenda ziet het levenslicht. Die staat bol van grote en kleine 
evenementen met als blikvangers de Runner's World Zandvoort Circuit Run en het 
KLM Open dat weer terug is op de banen van de Kennemer Golf & Country Club.

De Zandvoortse coureur Dennis v.d. Laar krijgt een plaats in het team van 
Van Amersfoort Racing. Hij reed in 2013 in het prestigieuze FIA F3 Europees 
Kampioenschap.

De geheel vernieuwde FEBOsnackbar aan het Kerkplein is open gegaan. De onderne
mers beloofden tussen 12.00 en 15.00 uur gratis patat frites voor iedereen. Ze hebben 
het geweten. Meer dan 500 zakken patat gingen over de toonbank.

JAARoveRzIcht 2013



11

mAARt
De gemeente maakte bekend dat de weekmarkt naar alle waarschijnlijkheid gaat ver
kassen van het Zwarte Veldje naar de Grote Krocht. Hiermee zou een grote maar ook 
oude wens van de winkeliers van de winkelstraat in vervulling gaan.

In maart beleefde de kustuiting van de ontvangstruimte van de burgemeester, ‘Collage 
des College’ het eerste lustrum. Kunstenaars van BKZandvoort tonen ieder kwartaal 
daar werken.

Folklorevereniging De Wurf bracht op 16 maart een jubileumstuk, ter gelegenheid van 
het 65jarig bestaan, op de bühne van theater De Krocht. 

Het duo JanJoris Verheul en Bas v.d. Ven schrijven het Winter Endurance Kampioenschap 
op hun naam.

Wethouder Gert Toonen maakte een forse overschrijding van het budget voor de Wet 
werk en bijstand bekend. Door een grotere instroom heeft de gemeente Zandvoort 
circa € 750.000 meer uitgegeven dan gepland.

De gemeente Zandvoort is in maart verkennende gesprekken met de gemeente 
Haarlem, tot een verregaande vorm van ambtelijke samenwerking te komen. Eerdere 
gesprekken met Bloemendaal en Heemstede leverden niets op.

Half maart werd de nieuw kazerne van de brandweer, 
waarin tevens de ZRB gehuisvest is, officieel geopend. 
De opening werd gedaan door burgemeester Niek 
Meijer, brandweercommandant Sander Boon en de 
voorzitter van de ZRB, Jan Hein Carree.

Dankzij de financiële bijdragen van sponsoren, kon de bemanning van de Zandvoortse 
afdeling van de KNRM nieuwe overlevingspakken aanschaffen. René Paap kreeg het 
eerste pak uit handen van de voorzitter van de plaatselijke commissie, burgemeester 
Niek Meijer.

Het Kerkpleinconcert van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor, dat de stichting Classic 
Concerts had georganiseerd, trok een volledig gevulde Protestantse kerk. Het publiek 
was na afloop laaiend enthousiast.

Twee inwoners van Zandvoort, werden door hangjongeren weggepest. Zij zijn na 6 
jaar in onze gemeente gewoond te hebben de terreur van de hangjongeren beu en 
besloten te verhuizen.

De bankjes op het Raadhuisplein werden in ver
band met de Kinderkunstlijn door de groepen 8 
van de Zandvoortse basisscholen beschilderd. 
Wethouder Cultuur Gert Toonen nam ze graag 
weer, symbolisch, in gebruik.

17 maart ging bij ZSC de vlag in top. Voor het eerst sinds jaren werden de handbaldames 
kampioen in de zaal. Mede titelkandidaat verloor de spannende en chaotische wedstrijd 
in de Korver Sporthal met 1312.

JAARoveRzIcht 2013

APRIL
Hoewel het Paasweekend 2013 als een van de koudste van de laatste 100 jaar te 
boek stond was Pasen voor Zandvoort zeker niet slecht. Vooral de gratis toegan
kelijke Paasraces brachten circa 20.000 bezoekers naar Circuit Park Zandvoort. 
Maar ook het strand en het centrum waren gevuld met mensen. Op de drukke 
2e paasdag stond aan het eind van de middag enkele uren file Zandvoortuit. 

Het tweede Open Zand voorts 
Kam pioenschap Aardap pel
schillen bij Snackbar ‘t Plein was 
weer een geslaagd evenement. 
Het opgehaalde bedrag was be
stemd voor Stichting Vrienden 
van Nieuw Unicum als start voor 
de aanschaf van een fietslaby
rint. Na afloop mocht iedereen 
gratis patat halen.

Ruim 20 leerlingen van 5 havo Ichthus Lyceum haalden als examenstunt hun 
mentor en tevens CDA raadslid Gijs de de Roode vroeg uit zijn bed. Het was 
een totale verrassing voor hun mentor, die vooraf totaal geen idee had van 
deze stunt. De klas had een ontbijt geregeld en deze werd met veel plezier 
genuttigd bij Gijs thuis. 

Dorpsgenoot en marathonloopster Claudine de Boer overwon de hel van de 
Antarctica marathon. Met een temperatuur van min 5 graden en eindigde zij 
als 23e van de 72 deelnemers. Een geweldige prestatie!

Het pand van het voor
malige Scandals staat al 
een zeer geruime tijd leeg. 
Initiatiefneemster Hilly Jansen 
van gemeente Zandvoort no
dige 7 Zandvoortse fotografen 
uit om de ramen te voorzien 
van fotocollages. Het heeft 
het pand aan het Kerkplein 
een fraaier aangezicht gege
ven.

Bij Beach Club Tien kwamen 600 mensen bijeen voor een reünie. Zij waren 
allemaal lid van de Facebook site ‘je voelt je Zandvoorter als…’. Het werd een 
gigantisch feest van herkenning. De reünie ging door tot in de laatste uurtjes, 
zelfs Grootvorst Wullem en Prins Bobo van de ter zielen gegane Zandvoortse 
carnaval luisterden het feest op.
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meIJUNI
Op de hoek van de Van Lennepweg 
en de Nicolaas Beetslaan werd 
ter eren van de troonswisseling 
een Koningslinde gepland met 
er omheen het sierhek dat kun
stenaar Margot Berkman in op
dracht van de stichting Nationale 
Boomfeestdag en de Koninklijke 
Bond van Oranjeverenigingen had 
vervaardigd.

Het College van de Rechten van de Mens heeft Jerry Kramer in het gelijk gesteld in 
de zaak tegen woningcorporatie De Key. Het Zandvoorts VVDraadslid beschuldigde 
de Key van discriminatie door eenpersoonshuishoudens achter te stellen t.o.v. twee 
persoonshuishoudens, zij kregen een korting van € 100 van De Key voor eenzelfde 
woning.

Naar aanleiding van het besluit dat de Zandvoortse gemeenteraad genomen heeft 
over de WMO, besloot Sociaal Zandvoort om uit de coalitie van de VVD en het CDA 
te stappen. Partijvoorzitter Willem Paap liet weten niets anders te kunnen doen dan 
zijn partij terug te trekken. Wel geeft Paap aan dat hij in de oppositie constructief 
mee blijft denken wat goed voor Zandvoort is. 

Het is een beetje voorspelbaar maar 
ook dit jaar kreeg de gemeente 
Zandvoort voor de Blauwe Vlag 
overhandigd. Wethouder Belinda 
Göransson ontving voor de 22e keer de 
felbegeerde vlag en het bijbehorende 
certificaat uit handen van Lenie ’t Hart 
van de Zeehondencrèche Pieterburen. 
De wethouder zorgde persoonlijk voor 
het hijsen van de vlag.

Nieuwe dichtbundel van Marco Termes ‘ik ben het’ met 110 gedichten werd in een 
stampvol Mango’s Beachbar ten doop gehouden.

De biologische markt die als 
proef op het Raadhuisplein stond 
is zo succesvol dat er besloten is 
de proef om te zetten in een de
finitieve plaatsing. 

Het kabinet heeft de kustgemeenten geïnformeerd over het haalbaarheidson
derzoek naar windmolenlocaties op zee binnen de 12mijlszone. Hieruit blijkt dat 
verder onderzocht wordt of er nieuwe windmolenparken dichter bij de kust, waar
onder ook de kust voor Zandvoort, mogelijk zijn. De ANWB spreekt haar zorg uit 
over de consequenties dat dit besluit heeft op het toerisme langs de Noordzeekust 
en kondigde aan een onderzoek te doen onder haar leden.

Toeristen worden in Zandvoort 
welkom geheten door twee 
zandsculpturen. Zowel bij het 
NSstation als op de rotonde 
bij Nieuw Unicum (halver
wege de Zandvoortselaan) 
staan mooie Zandvoortse 
sculpturen. Onverlaten heb
ben opnieuw deze kunstwer
ken moedwillig beschadigd. 
Bij een van de sculpturen 
werd zelfs een hakenkruis 
aangebracht. Tijdens het EK 
Zandsculpturen in 2012 werd 
door vandalen ook al een 
Zandsculptuur gemolesteerd.

Het voorstel om het winkelbestand in het laatste deel van de Haltestraat te 
bevriezen en er een woonfunctie van te maken stuitte op veel weerstand van de 
ondernemers aldaar. Wethouder Göransson trok het voorstel in de gemeenteraad 
terug voor meer overleg tussen het college en de betrokkenen. 

De organisatie besloot dit jaar geen Jazz behind the Beach wegens tegenval
lende opbrengsten van de horecaondernemers en te weinig belangstelling van 
het publiek.

ZFM radio betrok nieuwe stu
dio aan de Tolweg waar voor
heen de toneelvereniging Wim 
Hildering in gevestigd was. 
Nadat de ruimte flink onder 
handen was genomen kregen 
de ZFM vrijwilligers een mooi, 
ruim honk en nieuwe appara
tuur.

Met medewerking van de folkloristische vereniging ‘de Wurf’ en overheerlijke 
verse vis van Jaap Kroon was de traditionele Theo Hilbers vismaaltijd op het 
Gasthuisplein weer een groot succes.
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JULIAUgUstUs
Eindelijk werd het dan zomer! Vooral de strandpachters zaten met smart op de zon 
te wachten. Toen die eindelijk ging schijnen, bleek dat het begin van een lange hete 
zomer te zijn.

Bij strandpaviljoen Thalassa werd al een paar dagen eerder de vlag gehesen. Thalassa 
werd uitgeroepen tot beste Strandpaviljoen van NoordHolland! 

De toeristen wisten Zandvoort ook weer te 
vinden, waarbij een speciaal team van gast
vrouwen en –heren de treinreizigers bij het NS
station ontvingen en welkom heetten. 

Ook bij het vakantieparadijs Center Parcs wordt aan de gasten gedacht, naast de 
diverse wellnessmogelijkheden, aangeboden door Nadine Schoonebeek van Ixchel, is 
voor de kinderen de ‘Kidshaven’ gecreëerd: in het water nabij de voormalige Vijverhut 
kan worden gevaren met drie elektrische bootjes. 

Wim Brugman van paviljoen Ajuma zorgde er voor dat er weer een oude traditie in 
ere is hersteld: bootje varen voor de kust! 

Het Amsterdam Beach Festival werd een dave
rend succes. Een van de vele hoogtepunten was 
het karaoke strandfeest van Sky Radio. 

Wat de cultuur betreft blijft ons dorp ook in trek. Zo werden er in het atelier Akwaaba 
van Ellen Kuijl op het Schelpenplein opnamen gemaakt voor de goed bekeken Tvserie 
Dokter Deen en werd bij Beach Club Nr. 5 een videoclip opgenomen van de popband 
Einstein Barbie. 

Het rondreizend theaterfestival Karavaan deed Zandvoort weer aan; dit tot volle 
tevredenheid van het publiek en de organisatie. 

De kermis op het Badhuisplein trok eveneens veel mensen, zowel onze dorpsgenoten 
alsmede de vele badgasten. Deze laatste groep zorgden er mede door het mooie 
weer voor dat de vrijwilligers van de Reddingsbrigade hun handen vol hadden aan 
het helpen van de recreanten.

Het 1e Zandvoortse Minigolf Kampioenschap bij Center Parcs werd gewonnen door 
Rosa van Emmerik en Ben Zonneveld. Laatstgenoemde was eveneens nummer 1 bij 
het jaarlijkse Zandvoort Open op de Kennemer golfbaan. 

Tijdens het geslaagde sportkamp hebben 50 Zandvoortse kinderen kennis kun
nen maken met een aantal sporten. Wellicht zijn het de medaillewinnaars van de 
komende jaren, waarbij het plezier in sporten echter voorop dient te blijven staan.

Mede door de drukte op het strand wegens het mooie zomerweer werd op het 
Noordstrand een zeer ludieke schoonmaakwedstrijd gehouden. Met het afval wer
den later door de deelnemers ware kunstwerken gemaakt. 

Zand was ook volop te vinden in het dorp, waar het Europees kampioenschap 
Zandsculpturen met veel succes werd gehouden. 

Ook speelde zand een belangrijke rol met met het aanbrengen van het speciale 
CO2bindende olivijnzand, een wereldprimeur dat in Zandvoort plaatsvond. 

De jeugd, met maar liefst 150 deel
nemers, kon zich uitleven tijdens de 
tweede editie van het Timmerdorp 
Zandvoort op het parkeerterrein De 
Zuid. Ondertussen organiseerde stich
ting Pluspunt een fantastisch kinder
kamp voor kinderen die het zelf niet 
zo breed hebben. 

De door studenten van de TU Delft ontworpen Nuna7 werd op Circuit Park Zandvoort 
gepresenteerd aan de media. Met deze vierwielige zonnewagen, die uitsluitend 
op zonneenergie loopt, heeft in oktober een 3.000 km durende race in Australië 
glansrijk gewonnen

Een geheel ander soort vervoer zijn de fietstaxi’s, waarvan er drie stuks in het dorp 
gingen rijden. Een Poolse Zandvoorter startte hiermee met succes zijn eigen be
drijfje.

Een jubileum werd gevierd bij de actieve kampeervereniging Helios, die maar liefst 
75 jaar bestond, met vele trouwe leden uit Zandvoort en de wijde omgeving. 

Een klein feestje was er ook voor Arlan Berg die, na 13 jaar als franchisenemer van 
Kroon Vis, de stap zette om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. 

Willemien Elsman uit Bentveld lukte het voor de tweede keer op rij om vicekampioen 
te worden tijdens de Wereld Kampioenschappen garnalenpellen in het NoordFranse 
Leffrinckoucke. 

De liefhebbers van racewagens 
uit de jaren zestig en zeventig lie
ten tijdens het Nationaal Oldtimer 
Festival zien dat de ‘oudjes’ ook 
nog zeer in trek zijn. De oude race
auto’s reden op zaterdagavond 
vanaf het circuit naar het centrum 
van Zandvoort als onderdeel van 
de Historische Grand Prix.

Minder feestelijk was het feit dat in het muziekpaviljoen het allerlaatste optreden 
werd gehouden. Het geld is op.
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sePtembeR oktobeR
Het is weer voorbij, die mooie zomer… maar wat hebben velen genoten! Met name 
de strandpachters zagen het na het slechte voorjaar somber in, maar gelukkig werd 
het toch een unieke, lange, hete zomer.

Dat gold deze maand echter niet voor Beachclub 
Far Out dat helaas volledig afbrandde. 

Schoonmaakacties zorgden ervoor dat het Zandvoortse strand door de stichting 
NederlandSchoon met een eindcijfer 8.9 werd beoordeeld.

De politiek ging na het zomerreces weer vol aan de bak met als vanouds het par
keerregime dat, na een eerdere goedkeuring van de raad in april, werd getorpedeerd.

Ook is de gemeente voor de Raad van State gedaagd om het bestemmingsplan/
reparatieplan voor de Middenboulevard. De nieuwe gedragscodes voor bestuurders 
maakten ook de tongen los.

De jeugd stond opnieuw in de belangstelling met zaken als de verhuizing naar scho
lengemeenschap De Golf, zijnde de nieuwe locatie van De School.

De scoutinggroep Stella MarisSt.Willibrordus hield een open dag op het Raadhuisplein, 
vol met uitdagingen zoals een hindernisbaan.

Sportieve prestaties waren te bewonderen tijdens de 16e Zwem4daagse. Dat gold 
eveneens bij het KLM Open op de Kennemer Golf & Country Club, waar na vier dagen 
het feest compleet was met de eindoverwinning door de Nederlandse golfer Joost 
Luiten.

Voor mensen, die het qua gezondheid veel minder getroffen hebben, werd behoorlijk 
wat geld opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren door de 46 deelnemers 
aan Spinning at the Beach!

Cultuur kwam ruimschoots aan bod tijden de Open Monumentendag. Veel enthou
siaste bezoekers bezochten de lezingen en tentoonstelling van de Stichting Behoud 
Zandvoort Cultureel Erfgoed (BZCE), alsmede het landgoed Groot Bentveld.

De Kerkpleinconcerten vinden gelukkig terecht steeds meer gehoor.

Vanzelfsprekend is het 15e Stads en Dorpsomroepers altijd weer een grote trek
pleister, net als het Shanty & Zeeliederenfestival dat traditiegetrouw een dag later 
plaatsvindt.

Hoewel het nog september was vierde Zandvoort 
op grootse wijze voor de eerste keer het Oktober 
Fest. Doordat het niet geheel toevallig samen
viel met het DTM raceweekend waren ook vele 
Duitse racefans in het dorp te vinden, die volop 
genoten van onder meer Duitse schlagers.

Uit een GGDonderzoek blijkt dat veel Zandvoorters te zwaar en eenzaam zijn en moeite 
hebben om rond te komen.

Door de troonswisseling moest er in de raadszaal een nieuw portret 
komen van de nieuwe koning. Dat is gemaakt door de Zandvoortse kun
stenaar Eric Holtkamp. Burgemeester Niek Meijer heeft het schilderij 
onthuld.

De jaarlijkse Korendag, georganiseerd door The Beach Pop Singers in de Protestantse kerk, 
is weer een groot succes geworden. Het thema Country & Western werd door alle deelne
mende koren op originele wijze uitgebeeld.

Het is nu definitief: Circuit Park Zandvoort is de DTMraces (voorlopig) kwijt.

De opblaastennishal op de handbalvelden van ZSC, een plan van Tennisclub Zandvoort, is 
door (financiële) eisen van de gemeente afgeblazen.

Commotie in het dorp door het bericht dat de gemeente het Zandvoorts Museum en 
theater De Krocht wil verkopen. Voorlopig is de kou uit de lucht nu de politiek dit heikele 
punt over de verkiezingen heen tilt.

Het gesponsorde sportontbijt voor 252 scholieren was lekker en leerzaam!

In het voormalige kantoor van De Key is een 
ultramodern zorgcentrum geopend, waar je 
terecht kan voor de huisarts, tandarts, fysiothe
rapie en huidtherapie. 

Zandvoort kan nu worden gepromoot via de Zandvoort app. Ideaal voor toeristen, onder
nemers én Zandvoorters zelf.

De nieuwe Albert Heijn krijgt twee ingangen: op het Raadhuisplein en, wat de winkeliers 
graag wilden, op de Grote Krocht.

Gemeente en woningcorporatie De Key maken nieuwe afspraken over voldoende sociale 
huurwoningen.

Zandvoort werd geteisterd door inbraakgolf. Was het werk van een bende of van een 
eenling?

Er is, tijdelijk, toch een tweede uitrukpost van de brandweer in het centrum van het dorp 
in gebruik genomen. De aanvankelijke gedachte dat de kazerne in Noord genoeg was, blijkt 
(nog) niet goed te werken.

De storm van maandag 28 september heeft ook in Zandvoort flink huis gehouden. 
Omgewaaide bomen, weggeblazen dakpannen, omvergeblazen muren en stukgewaaide 
ramen zorgden voor veel schade.

Het jaarlijkse Nationaal Kampioenschap Garnalenpellen leverde dit jaar twee vrouwelijke 
winnaars op.
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JAARoveRzIcht 2013

NovembeR decembeR
De Nationale 50+dag in Zandvoort heeft meer bezoekers getrokken dan voorgaande 
jaren. Van heinde en verre kwamen de senioren naar de badplaats aan om mee te doen 
aan allerlei leuke activiteiten. 

Belangengroep Bedrijventerrein Zandvoort is opgericht. De groep wil goed overleg met 
gemeente en omwonenden over de toekomst van dit ongestructureerde bedrijventer
rein in Noord.

Na een gouden tip van een bewoner in wiens woning was ingebroken heeft de politie een 
36jarige verdachte aangehouden. Daarmee lijkt een einde gekomen aan de inbraakgolf. 
De verdachte was binnen twee weken weer op vrije voeten.

Mystery Shoppers waren druk bezig om de klantvriendelijkheid van de Zandvoortse 
winkeliers te toetsen.

De gemeente Zandvoort had de vergunning voor het omstreden kunstwerk op landgoed 
Groot Bentveld volgens de rechtbank niet mogen intrekken. Nu mag eigenaar Bakker 
het in de volksmond gedoopte ‘Buchenwaldhek’ alsnog plaatsen.

Nog nooit was het zo druk bij de aankomst van Sinterklaas. Duizenden kinderen en ouders 
waren op het strand en boven aan de boulevard om de goedheiligman te verwelkomen. 
Op de trappen van het raadhuis zorgde het Mannenkoor voor een aubade, maar duidelijk 
te horen was dat ze al heel lang geen Sinterklaasliedjes hadden gezongen…

De Belbus blijft! Door bezuinigingen zou de bel
bus in 2014 verdwijnen maar het belang van de 
belbus werd onderkent. Er is zelfs een nieuwe 
bus in gebruik genomen, omdat de bestaande 
bus eerder in het jaar volledig was uitgebrand.

Commotie over de ambtelijke samenwerking tussen Zandvoort en Haarlem. Een groot 
aantal ambtenaren moet verkassen naar de Spaarnestad, zo ging het bericht. Volgens 
burgemeester Meijer is het nog lang niet zover. De raad wil ondertekening van de in
tentieovereenkomst met Haarlem voorlopig uitstellen.

De Seniorenvereniging groeit als kool. Er zijn inmiddels al meer dan 500 leden.

Zandvoorter Carl Noyons is in 36 dagen van Zandvoort naar bedevaartsoord Santiago 
de Compostella in Spanje gefietst. Terug heeft hij toch maar het vliegtuig gepakt.

Definitieve kieslijst VVD zonder Wilfred Tates, die geen nieuwe raadstermijn wilt.

Organisatoren Nieuwjaarsduiken namen voorproefje in 
de nog ‘warme’ Noordzee.

Het Stamppottenconcert smaakte naar meer. Het Zandvoorts Vrouwenkoor en het 
DSVZkoor Voor Anker hadden de eetlust goed opgewekt.

De elfjarige Joëlle Oomen is voor derde keer op rij Nederlands Kampioen karate geworden.

Robin Molenaar, uitbater van Beach Club Tien is de Ondernemer van 2013 geworden. 
Hij versloeg in een spannende finale tandarts Bert Bouwman en Ron Brouwer van 
Laurel & Hardy.

Gert van Kuijk, die eind dit jaar stopt als centrum
manager, heeft vanwege zijn verdiensten voor de on
dernemers en de gemeente van burgemeester Niek 
Meijer de Waarderingsspeld gekregen.

De Zonnebloem en Roy van Buuringen zijn gekozen tot Vrijwilligers van het Jaar.

De nieuwe alcoholwetgeving zorgt voor veel vragen. Eén ding is duidelijk: jongeren 
onder de 18 jaar kunnen vanaf 1 januari niet meer terecht in de horeca. De vrees is dat 
er dan stiekem gedronken gaat worden.

Schietsportvereniging De Vrijheid zit na 10 jaar nog altijd zonder schietbaan. Telkens 
zorgen bezwaarmakers er voor dat vergunning uitblijft.

Prestigieuze plannen voor nieuwe woonwijk Prinsessepark op plaats waar Blauwe 
Tram Zandvoort binnen kwam. De belangstelling is groot.

Toneelvereniging Wim Hildering vierde het 65jarig jubileum met de musical Oliver 
Twist. De Krocht was maar liefst vier avonden helemaal uitverkocht. Wie durft nog te 
zeggen dat Zandvoorters cultuurbarbaren zijn?

Beach Club Far Out, afgelopen september tot de grond toe afgebrand, heeft haar 
plannen voor een nieuw strandpaviljoen gepresenteerd. In maart 2014 is Far Out uit 
de as herrezen, zo voorspelt eigenaar Rob Petersen.

De intentieovereenkomst over verregaande ambtelijke samenwerking met Haarlem 
is voorlopig van de baan. De raad ziet het vooralsnog niet zitten.

Plannen voor een windmolenpark 
voor onze kust zijn slecht voor 
Zandvoort, zo is de algemene stem
ming. We moeten met z’n allen op 
de barricaden!

Nieuwe Jeugdraad geeft visitekaartje af: “Wij willen beschilderde prullenbakken”.

In Zandvoort kun je je hond niet meer even ‘parkeren’ voor een winkel. Voor je het weet 
wordt het beestje gestolen. Door massale hulp konden de dieven snel worden gepakt.

Gert Jan Bluijs en Gert Toonen werden door hun partijen gekozen tot lijsttrekker van 
respectievelijk CDA en PvdA.

Het reünieconcert van VanKessel bij Neuf was een regelrechte hit! Gouwe ouwe rock
nummers van wereldtoppers zorgen voor een ouderwets gezellige sfeer.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel € 7,50
Met ZandvoortPas € 5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de € 500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel € 12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas € 10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 30
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gespecialiseerd in 
Porsche en 4x4 Drives 
Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort. 
Voor uw APK, alle onderhoud, 

 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

0235713919 
of 0653231754

.........................................................
Goedkoopste 

schoonmaakbedrijf 
in Zandvoort voor 
restaurants, café’s, 

hotels, kantoren, 
appartementen.

 V.a. 12,25 p/u. 
Poolse kwaliteit, 

opgeleid personeel. 
0687653280, 

snkservices.com 
.........................................................
Super-de-luxe zonnebank

bij Slender You!
20 minuten voor € 10,=!

Bel voor afspraak 
tel. 0619413733

Open van ma tot vr
van 8.30 uur tot 15.00 uur

Ma tot do avond 
vanaf 18.30 uur

Za 9.15 tot 14.00 uur
Hogeweg 56A

.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120, per maand
0653256274

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Deze vrijdag en zaterdag 

na de kerst zijn wij ge
woon geopend. 
Wij halen ook 

bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 1017 uur 

Noorderduinweg 48 
Zandvoort 

0653693409
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 
0235353591 of 0622209568
.........................................................

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van een 
(draadloos) netwerk of 

advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 0644 696 001.  

www.repit.nl 
Met garantie.

.........................................................
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, wit en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Garage te huur
Burg. van Alphenstraat

flatgebouw 61 
€ 120, per maand 

0653256274
.........................................................

Jubileumvoorstelling
The Hedi’s International 

Sailing Home
Theater De Krocht, 

0654677947
25 januari, 

aanv. 20.00 uur
Kaarten bij Anneke 

en Henk Jansen 
en Loes en Dick Hoezee 

Een avond vol feest 
voor maar €10 p.p.

.........................................................
Klusser heeft tijd over 

voor o.a. 
stuc, tegel,

 schilder, timmer 
en schoonmaakwerk. 

€12,50 p.u.
 (met uitz. van stucwerk: 

€8 p. m2). 
Tel. 0627048739

.........................................................
Wij wensen u een 

Gezond en Gezegend 2014 
Het Huis van Gebed 

Zandvoort
zie: 

www.gebedzandvoort.nl
.........................................................

Te koop: 
surfplank

3 meter, met giek en 
diverse zeilen. € 100

Tel. 0653646006

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 0653498304 

www.trade-ard.nl 
.........................................................

Voor een pedicure 
behande ling waarin 
u de baas blijft over 

uw voeten en die 
gespecialiseerd is in het 
verwijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten en/

of ingegroeide nagels gaat 
u naar Pedicure Carla.

Tevens hotstone massage 
en / of Reiki behandelingen.

Provoet lid.
16 jaar ervaring. 

Tel. 0646098919. 
www. pedicurezandvoort.nl

Denk voor de naderende 
feestdagen eens 

aan het geven van 
een cadeaubon!

.........................................................
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.0235311330

.........................................................
023 schilderwerken
Mob: 0623452946

Voor al uw binnen en 
buiten schilderwerk. 

www.023schilderwerken.
wordpress.com

Z A N D K O R R E L S

 Tuincentrum

Wij zijn van 27 december 2013
tot 27 januari 2014 gesloten

Wij wensen u een voorspoedig
gezond en groeizaam 2014

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

Wat was het deze week 
gezellig op Pippeloentje 

en Pluk met zoveel 
opa's en oma's. 

En wat waren de kinderen 
trots op hun samen ge

maakte kerststukje! 
Nieuwsgierig naar 
onze activiteiten? 

Volg ons op Facebook 
of kijk op de website: 

www.pippeloentje-pluk.nl
SKiP-natuurlijk!

Recessie?
HENNY'S PEDICURE SALON 

gaat niet omhoog, maar 
omlaag met de prijs! 

Basisbeh. sch.maken + na
gels knippen + eelt verwij
deren + evt. likdoorns weg

halen + creme massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 

Thuisbehandeling 
normaal € 30 nu € 25. 

Info:5734944 of 
0650203097

www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK Nu: 
all-in 

€ 19,95!!! 

Boudoir by Sara
mooie volle en lange wimpers voor 2 maanden, met 
de wimper extensions van boudoir by Sara. Ze worden 
een voor een op de eigen wimpers gezet, wat zorgt voor 
een heel natuurlijk effect. maakt mascara overbodig en 
is bestand tegen water, traanvocht en zee. 
bij inlevering van deze advertentie een nieuwe set 
van 85 euro voor maar 65 euro 

Bel voor een afspraak naar Boudoir by Sara 
Tel. 023 - 57 329 00
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De zware zwaardvis wordt trots getoond

Zwaardvis van 50 kilo bij Pesce Fresco
De ondernemer van Pesce Fresco, de viswinkel in de Hal-
testraat, heeft de hand weten te leggen op een 50 kilo 
zware zwaardvis. Het dier werd gevangen bij Sri Lanka en 
diep gekoeld naar Nederland gevlogen.

“Ik wilde altijd al zo een vis 
verkopen maar kreeg er ei
genlijk geen gelegenheid 
voor. Afgelopen zaterdag 
zou de vis hier moeten zijn 
maar was toen helaas nog 
niet voorhanden. Maar nu 
is hij er dan wel”, vertelt ei
genaar Richard Wette, die 

de zwaardvis als filets gaat 
verkopen.

De zwaardvis is een vis die ei
genlijk helemaal niet zo naar 
vis smaakt. Het vlees er van 
is stevig van textuur en doet 
een beetje denken aan var
kensvlees. Het is uitermate 

geschikt om te grillen of te 
barbecueën. De gegrilde vis 
kan met een heel scala van 
sauzen geserveerd wor

den. Wie trek krijgt na het 
lezen van dit artikel, snelt 
zich naar Pesce Fresco in de 
Haltestraat, tel. 5716204.

AED apparaat | Foto: PR

Burgerhulp bij reanimaties
De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Kennemer-
land gaat burgerhulp bij reanimatie ondersteunen. Daar-
mee wordt de bestaande acute zorg met een krachtig net-
werk van geschoolde en geoefende vrijwilligers en AED’s 
uitgebreid en verbeterd. 

Dit netwerk biedt acute hulp 
in geval van een circulatiestil
stand, in de volksmond ook 
wel hartstilstand genoemd. 
RAV Kennemerland start nog 
dit jaar met het registreren 
van opgeleide en gecertifi
ceerde burgerhulpverleners 
en de beschikbare AED’s in 
de regio. In het geval van een 
incident kunnen op dat mo
ment ook de dichtstbijzijnde 
burgerhulpverleners worden 
gealarmeerd. 

Acute hulp 
Jaarlijks worden er 15.000 
mensen in Nederland ge
troffen door een circula
tiestilstand. Dit kan overal 
gebeuren: op het werk, in 
huis, tijdens het sporten of op 
straat. De kans op overleven is 
het grootst wanneer er binnen 
6 minuten acute hulp wordt 
verleend. Een ambulance kan 
niet altijd binnen deze eerste 
en cruciale minuten arriveren. 

Vrijwilligers, die zijn aangeslo
ten bij de burgerhulpverlening 
bij reanimatie kunnen deze 
acute hulp in veel gevallen wel 
bieden. Het aantal sterfgeval
len wordt hierdoor aanzienlijk 
verminderd. 

Hartveilig wonen 
RAV Kennemerland heeft 
gekozen voor het systeem 
Hartveilig wonen. Hartveilig 
wonen is een systeem waarin 
goed geschoolde en geregi
streerde vrijwilligers, evenals 
de in de regio beschikbare 
AED’s, die in de openbare 
ruimte, dan wel in publiek
stoegankelijke ruimten zijn 
geplaatst, worden geregi
streerd. Wanneer de meldka
mer van 112 een vermoeden 
van een circulatiestilstand 
heeft, alarmeert de meldka
mer de ambulance en tegelij
kertijd een tiental vrijwilligers, 
dat in de buurt van het slacht
offer woont en/of werkt. 

Deze vrijwilligers ontvangen 
een sms of een Appbericht 
met daarin de locatie van 
het slachtoffer en/of de plek 
van de dichtstbijzijnde AED, 
die opgehaald moet worden. 
De AED is een apparaat die – 
indien nodig en aan de orde 
– met een stroomstoot de 
hartcirculatie weer probeert 
te herstellen. 

Een oproep komt altijd on
verwacht en het kan voorko
men dat iemand niet in de 
gelegenheid is om naar het 
slachtoffer te gaan. Dat is de 
reden om altijd meer vrijwil
ligers op te roepen dan dat 
er daadwerkelijk nodig zijn. 
Wanneer een vrijwilliger in 
staat is om naar het slachtof
fer te gaan, worden zij geacht 
te reageren op het sms of 
Appbericht. Als op de meld
kamer duidelijk is geworden 
dat er meer dan vier vrijwil
ligers zijn die zich naar het 
slachtoffer gaan, wordt aan 
de overige gealarmeerde per
sonen automatisch bericht 
dat zijn/haar inzet niet meer 
nodig is. Zo wordt voorkomen 
dat er teveel mensen rondom 
het slachtoffer staan. 

Vrijwilligers gezocht 
Wij hebben u als inwoner van 
of werkende in Kennemerland 
hard nodig om dit project 
succesvol te laten zijn. Door 
u op te geven als vrijwilliger 
draagt u bij aan de veiligheid 
en gezondheid van uzelf en 
uw omgeving. Iedereen die 

woont en/of werkt in de regio 
Kennemerland kan zich opge
ven als vrijwilliger. 

Een aantal zaken is 
hierbij belangrijk: 
 u hebt een erkende reanima
tie/AEDtraining gevolgd of u 
bent bereid deze te volgen; 
 u bent in het bezit van een 
mobiele telefoon waarmee u 
smsberichten kunt ontvan
gen en verzenden; 
 u kent de straten in uw di
recte woon en/of werkom
geving; 
 u bent gezond en kunt zich 
gedurende korte tijd flink in
spannen. 

AED’s gezocht 
De RAV Kennemerland is ook 
op zoek naar (locaties van) 
AED’s die door organisaties, 
verenigingen, instellingen 
of particulieren beschikbaar 
zijn. De RAV Kennemerland 
wil graag kennis hebben waar 
deze AED’s zich bevinden en 
of zij ook bereikbaar zijn, zo
dat deze AED’s kunnen wor
den ingezet bij een reanimatie 
in de nabije omgeving van het 
apparaat door een vrijwilliger. 

Aanmelden 
Het aanmelden van uw AED 
of uzelf als vrijwilliger laten 
registreren, kunt via de web
site http://www.hartveilig
wonen.nl plaatsvinden. Op 
deze website kunt u ook uit
gebreide informatie vinden 
over deze vorm van burger
hulpverlening.

  column der natuur 
door Annelies Boutellier

Plaatsgenote Annelies Boutellier is zeer betrokken bij de 
duinen en schrijft onder andere voor het blad van de stich-
ting Duinbehoud. Elk kwartaal, bij het wisselen van de sei-
zoenen, schrijft zij een column in de Zandvoortse Courant.

Ergens anders in het land 
waren de dijken doorge
broken en waren grote 
delen van het land daar
achter overstroomd. Het 
staat in ons collectieve 
geheugen gegrift: 1.800 
Zeeuwen en ontelbare 
dieren lieten bij deze ramp 
het leven.

Ik moest hieraan denken 
tijdens de twee stormen 
die ons land deze herfst 
teisterden. Weliswaar wa
ren de omstandigheden 
niet zo slecht als in die fa
tale nacht, waar springtij 
samenviel met een wind 
die blies uit het noord
noord westen, maar wind
kracht 11 met springtij is 
ook niet misselijk als de 
wind meer uit westelijke 
richting komt. Toch voel
de ik me geen moment 
onveilig in Zandvoort aan 
de zee. We zitten hier toch 
immers achter de duinen? 
Ik zag en hoorde op de te
levisie serieus kijkende 
dijkmeesters spreken over 
de sterkte van onze dijken 
en het sluiten van de cou
pure (opening) in de dijk 
bij Den Oever met storm
deuren en schotbalken. 
Op de dijken werd overal 
beperkte bewaking inge
zet. De landelijke commis
sie overstromingsdreiging 
draaide overuren. Ik hoor

de niets zorgelijks over de 
duinen.

Na de storm werd duidelijk 
dat hier en daar in het land 
wat duinafslag had plaats
gevonden. In Zandvoort 
werd vooral gesproken 
over de rommel die door 
de storm op het strand 
was aangespoeld. Verder 
niets bijzonders. Niet al
leen kan ik volop genieten 
van de natuur in de duinen 
en zorgen zij er tevens voor 
dat er lekker drinkwater uit 
de kraan komt; ik kan me 
dus ook veilig voelen ach
ter deze hopen zand.

Of ben ik een beetje na
ief? De berichtgeving die 
de afgelopen jaren op ons 
afkomt over de opwar
ming van de aarde en het 
stijgen van de zeespie
gel brengen me aan het 
twijfelen. Nederland ligt 
laag en de bodem schijnt 
ook nog 5 centimeter per 
eeuw te zakken, hier in het 
Westen. Voorlopig zitten 
we nog goed en vertrouw 
ik ook wel een beetje op 
de kennis en kunde rond 
waterbeheer waar wij 
Nederlanders wereldwijd 
bekend om zijn. Hopelijk 
wordt het de komende 
winter wat rustiger en 
komt er in plaats van storm 
een beetje sneeuw en ijs.

Windkracht 11
Sommige beelden blijven voor altijd op je netvlies 
staan. Eén daarvan zag ik op de ochtend van 1 februari 
1953. Ik woonde in Haarlem aan het Spaarne en toen ik 
als klein meisje die ochtend uit het raam keek zag ik 
een aantal auto's half in het water hangen. Ze waren 
die nacht door hun handremmen heen gewaaid. Met 
hun achterwielen nog op de kade, hingen ze met de 
neuzen in het water. Een vreemd gezicht. Het was de 
nacht van de watersnoodramp.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Kozijnen
Deuren

Metsel- 
en Tegelwerk

Vloeren
Badkamers

Wand
afwerking

CV installatie

Dakdekkers

Dakkapellen

Timmerwerk

Klein electra

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om 

de auto winterklaar te maken. 
Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
• Winterbanden
• De- en monteren
• Set banden wisselen
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Heeft u al winterbanden? Maak dan nu een  
afspraak om uw banden te wisselen.

 023-5730962 Specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Wij wensen u een
gezond en bloemrijk 2014

Tel. 023-532 2010

Luxe boxspring set Sara - Leverbaar in zwart of wit
Zowel matras, boxspring en het luxe gecapitonneerde 
hoofdbord zijn bekleed met een luxe afwasbare skai. 
160x200 van € 895,  voor € 679,
180x200 van € 995,  voor € 695,

Elektrische boxspring- Leverbaar in 3 kleuren: Zwart, antraciet of bruin
2 elektrisch verstelbare boxsprings/ 2 luxe pocket vering matrassen
2 mee gestoffeerde voetbeugels/ 1 hoofdbord/ 1 koudschuim split topmatras 
Nu compleet:
140x200  € 895,
160x200  € 1149,
180x200  € 1195,
Lengte maten tegen een kleine meerprijs ook verkrijgbaar. 

Heintje dekbed

Raadhuisplein 3 Zandvoort
Tel: 0611013844 / Mob: 0654776087

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten 
Woensdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zondag van 12:00 tot 17:00 uur

Ten Kate straat 63 Amsterdam 
Tel:0206838883 / Mob: 0654776355

Openingstijden:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag t/m zaterdag 
van 9:00 tot 17:00 uur

www.heintjedekbed.nl
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Sportief winterevenement voor het hele gezin

Lo van Gorp in theater De Krocht

Kerstdiner voor cliënten Voedselbank Sportief winterevenement bij Center Parcs

Schitterend optreden van Lo van Gorp

De voedselbank Zandvoort, onderdeel van voedselbank 
Haarlem, kon in samenwerking met diverse lokale organi-
saties een kerstdiner aanbieden. In Zandvoort hadden 25 
volwassenen en 15 kinderen zich aangemeld. 

Wellicht begint u 2014 met een frisse duik in zee? Voor de 
mensen die dat te koud vinden, of die hun goede voor-
nemens willen uitvoeren, organiseert Center Parcs park 
Zandvoort voor de eerste keer ‘Het Sportieve Center Parcs 
Winterevenement’. Het sportieve Winterevenement vindt 
plaats op zaterdag 11 januari 2014 van 10.00 tot 17.00 uur. 
Samen voor een goede start van het nieuwe jaar! 

Afgelopen zondag vond in theater De Krocht het laatste 
jazzoptreden van 2013 plaats. Saxofonist en zanger Lo van 
Gorp liet de kerstliederen links liggen en zong, met zijn 
bijzondere stem, andere bekende toppers uit een breed 
repertoire.

De gasten die kwamen, iets 
minder dan zich hadden aan
gemeld, werden deze avond 
heerlijk verwend. De orga
nisatie kreeg hulp van en
kele vrijwilligers, die geheel 
belangeloos de gasten ver
welkomden met een warm 
wijntje en andere drankjes, 
waardoor het echte restau
rantgevoel er zeker was. Er 
stond een heerlijk buffet 
klaar en iedereen smulde er 

Tijdens deze dag kunt u tegen 
speciale tarieven gebruik
maken van de faciliteiten 
die Center Parcs te bieden 
heeft, zoals squash, SegTours, 
aquagym, massages en nog 
veel meer! Daarnaast kunt u 
meedoen aan de loterij, is er 
een voedingsdeskundige aan
wezig en aan het einde van 
de dag ontvangt u een leuk 

door Lienke Brugman

Ondanks de felle regen
buien, die de komst naar 
De Krocht niet eenvoudig 
maakten, was de zaal toch 
nog goed bezet met altijd 
weer enthousiaste jazzlief
hebbers. Voor de pauze vond 
ik persoonlijk het optreden 
van deze bekende zager vrij 
eentonig. De saxofoon, waar 
velen toch ook voor naar the
ater De Krocht waren geko
men, kwam er amper aan te 
pas. Wel viel direct de kracht, 
kleur en souplesse van Van 
Gorp’s stem op. Vooral het 
Italiaanse nummer 'Estate' 
kreeg hierdoor een speciale 
'touch'. Maar ook het beken

lekker van. De muzikale om
lijsting werd prima verzorgd 
door Charles. Een bezoek van 
de Kerstman mocht zeker 
niet ontbreken en daarom 
had hij tijd vrijgemaakt om 
liedjes te zingen met de kin
deren, maar ook om cadeau
tjes uit te delen. Dat werd, te 
zien aan de glunderende ge
zichtjes, zeker gewaardeerd.

Jammer was het wel, dat de 

presentje. Nieuwsgierig wat u 
nog meer van dit evenement 
kunt verwachten? Zie www.
dagjecenterparcs.nl/zand
voort voor meer informatie. 

Een dagje Center Parcs?
Veel mensen weten niet dat 
naast een weekend of mid
week bij Center Parcs ook 
gewoon een dagbezoek mo

de nummer 'Yesterday' en 'I 
can't help it’ werden prachtig 
ten gehore gebracht.

Na de pauze kwamen de 
fervente jazz liefhebbers 
meer aan de beurt en was 
zijn optreden veel sterker. 
Regelmatig werd ook de 
saxofoon, als ondersteuning 
van het gezongen lied, ter 
hand genomen. Een super 
combinatie, dat in het op
treden voor de pauze werd 
gemist. De nummers 'Sonny 
Boy', 'Well I fall in love' en 
vooral het prachtige num
mer 'Still crazy after all this 
year' waren grandioos. Het 
leverde Van Gorp een en
thousiast applaus op.

Gemeente Zandvoort geen 
vertegenwoordiger beschik
baar had om de organisatie 
een hart onder de riem te 
steken, door even langs te 
komen. 
Na het dessert, waarbij het 
ijs gretig aftrek vond en al
les schoon op ging, werden 
de overgebleven etenswaren 
uiteraard niet weggegooid, 
maar konden de gasten nog 
wat in ‘doggybags’ mee
nemen naar huis. Een zeer 
geslaagde initiatief, dat erg 
werd gewaardeerd.
Rond 20.00 uur konden de 
vrijwilligers aan de schoon
maak.

gelijk is. Bij een dagje Center 
Parcs kunt u bijvoorbeeld 
denken aan: heerlijk zwem
men in het subtropisch 
zwembad ‘De Aqua Mundo’, 
een tennis of squashbaan 
huren of gezellig bowlen met 
aansluitend een diner. “Graag 
laten we u, als inwoner van 
Zandvoort of omgeving, een 
dag genieten in ons park. 
Komt u ook op zaterdag 11 
januari?”, aldus een woord
voerder. 

Samen staan we sterker
Center Parcs Park Zandvoort 
werkt de laatste tijd steeds 
meer samen met lokale on
dernemingen in Zandvoort. 
Er worden bijvoorbeeld re
gelmatig activiteiten geor
ganiseerd met het Circuit 
Zandvoort, Club Nautique 
en Welness Praktijk Ixchel. 
Daarnaast heeft afgelopen 
november ook de Zandvoortse 
ondernemersavond bij Center 
Parcs Park Zandvoort plaats
gevonden, waarbij het thema 
‘Samen’ centraal stond. 

Pianist Karel Boehlee speelde 
de (kerst)sterren uit de he
mel. En met Erik Kooger als  
geweldige drummer van het 
stel plus, niet te vergeten, 
de als altijd bescheiden Eric 
Timmermans met zijn onbe
twiste solo's op de contrabas 
werd het weer een heerlijke 
jazz middag. En oh, wat mo
gen we dan toch blij zijn dat 
theater De Krocht er nog 
steeds is en wellicht tot in 
lengte van dagen zal blijven 
bestaan! Zoals Lo van Gorp 
het verwoordde: “Vaak speel 
ik in rokerige zalen of kleine 
kroegjes waar amper wordt 
geluisterd naar de muziek. 
Maar deze locatie is super 
en met een akoestiek die je 
bijna nergens meer vindt. Er 
wordt hier echt naar de mu
ziek geluisterd!”

Na afloop van de jazzmid
dag was er een kerstdiner, 
verzorgd door de onvermoei
bare uitbater Theo Smit met 
zijn team. In de uitbundig 
versierde grote zaal geno
ten ruim 40 mensen van een 
driegangenmenu. 

19 januari 2014 is het vol
gende concert met een op
treden van zangeres Sarah 
Fairfield. Meer informatie 
kunt u vinden op www.jaz
zinzandvoort.nl. 

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud 
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten 
en plaatsing van brieven te weigeren.

Goede voornemens voor 2014
Het einde van het jaar is in zicht. Veel mensen gaan het nieuwe jaar in met het nemen van goede voornemens. Voor 
het komende jaar (en de jaren daarna) heb ik een tip voor een aantal automobilisten die 's morgens Zandvoort met 
hoge snelheid verlaten. Ja, zelfs rond 05.15 uur hebben ze al haast.

Neemt U eens voor, om een kwartiertje eerder van huis te gaan. Dat voorkomt dat u als een razende Roel richting uw 
werk scheurt en alles in het werk stelt om een medeautomobilist, die zich gewoon aan de maximum snelheid houdt, op 
te jagen (bumper kleven) en uiteindelijk voorbij gaat. Dit gebeurt vaak op de Zandvoortselaan via de doorgetrokken 
streep of aan de verkeerde zijde van een vluchtheuvel. Deze automobilisten beseffen niet wat voor ongevallen ze 
kunnen veroorzaken.
Zelf moet ik voor mijn werk naar Uithoorn. 's Morgens vroeg doe ik er 40 minuten over, maar ik trek er een uur voor 
uit. Het is altijd een relaxte rit en op het werk heb ik nog ruim de tijd voor een kop koffie en een praatje. Nog een 
voordeel, bij vertraging onderweg zal de kans om te laat te komen ook kleiner zijn. Dus minder stress.
 
Ik hoop dat een ieder die zich aangesproken voelt er zijn/haar voordeel mee doet. Naast stress scheelt het ook in de 
portemonnee. Denk aan het verhoogde brandstof verbruik en remslijtage door onnodig veel op te moeten trekken en 
afremmen bij een gehaaste rijstijl.
 
Een ieder wens ik een heel gelukkig 2014 toe.
Mevr. P. Janssen

Graag wilde ik voor het nieuwe jaar Amie Ouderenzorg even in ’t zonnetje zetten. 
De mensen zijn geweldig. Altijd vrolijk en vriendelijk, al moeten ze door storm, regen en sneeuw op de fiets om de 
mensen te helpen. Chapeau voor beide instellingen (Zandvoort en Bentveld)! 

Gezellige jaarwisseling gewenst,
Bep Nieuwenburg
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vermeld. Adellijke titels worden voluit geschreven en predicaten 
worden afgekort ( jhr., jkvr. Of jkv.). 
Het is niet toegestaan om wetenschappelijke titels op de kan-
didatenlijst te vermelden.

Naamgebruik
kandidaten die gehuwd zijn (geweest) of van wie het partner-
schap is geregistreerd (geweest), kunnen op vier manieren op 
de kandidatenlijst worden vermeld:
• Met de eigen achternaam;
• Met de achternaam van de (ex)echtgenoot, (ex)echtgenote, of 
(ex)geregistreerde partner;
• Met beide achternamen, eerst de eigen achternaam en dan 
(verbonden door een liggend streepje) de achternaam van de 
(ex)echtgenoot, (ex)echtgenote, of (ex)geregistreerde partner;
• Met beide achternamen, eerst de achternaam van de (ex)
echtgenoot, (ex)echtgenote of (ex)geregistreerde partner en dan 
(verbonden door een liggend streepje) de eigen geslachtsnaam.

Woorden als ‘echtgenoot van’ of ‘weduwe van’ en ‘geboren’ of 
afkortingen daarvan zijn niet toegestaan.

Bij gebruik van de naam van de (ex)echtgenoot, (ex)echtgenote 
of (ex)geregistreerde partner dient de betrokken kandidaat 
bevoegd te zijn om deze naam te voeren. Deze bevoegdheid 
kan bijvoorbeeld door de rechter worden ontnomen in geval 
van echtscheiding.
   
Betaling van de waarborgsom
Groeperingen die niet zijn vertegenwoordigd in de gemeen-
teraad kunnen alleen een kandidatenlijst indienen, als zij een 
waarborgsom van € 225,00 hebben betaald. De waarborgsom 
moet worden overgemaakt op rekeningnummer: nl64 bngh 
0285 0100 34  onder vermelding van “waarborgsom kandidaat-
stelling verkiezing van de gemeenteraad van zandvoort” en de 
naam van de desbetreffende groepering.
De waarborgsom dient uiterlijk op 20 januari 2014, de veer-
tiende dag voor de kandidaatstelling, te zijn ontvangen.
Deze verplichting tot betaling geldt niet voor een kandidatenlijst 
van een politieke groepering, indien de aanduiding daarvan 
was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatst-
gehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad één 
of meer zetels zijn toegekend. Het bepaalde in de vorige volzin 
is mede van toepassing ten aanzien van samenvoeging van 
aanduidingen van twee of meer groeperingen, indien bij de 
laatstgehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad 
hetzij aan de gezamenlijke groeperingen, hetzij aan tenminste 
één daarvan, één of meer zetels zijn toegekend.
Degene die de betaling heeft verricht ontvangt een bewijs 
hiervan (model h 12). Dit bewijs moet bij de indiening van de 
kandidatenlijst worden ingeleverd.

Na de vaststelling van de uitslag van de verkiezing door het 
centraal stembureau wordt de waarborgsom teruggegeven 
aan degene die de betaling heeft verricht, tenzij het stemcijfer 
van de lijstengroep, het niet van een groep deel uitmakende 
stel gelijkluidende lijsten of de op zichzelf staande lijst lager is 
dan 75 % van de kiesdeler. In dat geval vervalt de waarborgsom 
aan de gemeente.

Ondersteuning van kandidatenlijsten
De kandidatenlijst dient vergezeld te gaan van tenminste tien 

geregistreerd) bij de lijst te overleggen (model h 3 1).

Aanduiding boven de kandidatenlijst
De aanduiding boven de kandidatenlijst moet overeenstem-
men met de wijze zoals deze is geregistreerd bij het centraal 
stembureau. Het is mogelijk een aanduiding boven de lijst te 
plaatsen, die gevormd wordt door samenvoeging van gere-
gistreerde aanduidingen of afkortingen daarvan. Degene die 
de lijst inlevert moet daartoe bevoegdheid zijn verleend door 
de (plaatsvervangende) gemachtigden van de desbetreffende 
groeperingen (model h 3 2). Een aldus gevormde aanduiding 
mag niet meer dan 35 letters of tekens bevatten.

Kandidaten
Op een kandidatenlijst mogen ten hoogste 50 kandidaten wor-
den geplaatst. Op de lijst van een groepering die thans meer dan 
15 zetels in het algemeen bestuur heeft, mag een aantal namen 
worden geplaatst dat ten hoogste 80 bedraagt.
De naam van een kandidaat mag niet op de lijst voorkomen, 
indien de kandidaat tijdens de komende zittingsperiode van het 
algemeen bestuur de vereiste leeftijd niet zal bereiken.

Verklaring van instemming
Van iedere kandidaat dient een schriftelijke verklaring (model h 
9) te worden overgelegd dat hij instemt met zijn kandidaatstel-
ling op de lijst, voorzien van een originele handtekening. 
Indien de kandidaat buiten Nederland woont, dient hij op de ver-
klaring een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. 
Tevens dient van iedere kandidaat die nog geen zitting heeft in 
de gemeenteraad een kopie van een geldig identiteitsbewijs te 
worden overgelegd.
(wij adviseren om van iedere kandidaat een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs bij te voegen)

Een op de dag van de kandidaatstelling overgelegde verklaring 
van instemming kan niet worden ingetrokken.

Vermelding van de namen op de kandidatenlijst (model h 1)
Een kandidaat wordt op de lijst vermeld met naam, voorletters, 
geboortedatum en woonplaats.
Voorvoegsels bij de achternaam worden voor de achternaam 
vermeld. De tenaamstelling komt overeen met de gegevens uit 
de gba. Pseudoniemen zijn dus niet toegestaan.

• Achter de naam kunnen nadere aanduidingen van de naam 
worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de afkorting sr., jr. Of azn.
• Achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de 
kandidaat worden vermeld. Overige voornamen van de kandi-
daat worden niet voluit vermeld;
• Achter de voorletters of, indien vermeld, achter de roepnaam, 
mag ter aanduiding van het geslacht de toevoeging (m) of (v) 
worden geplaatst. 

Voorbeeld: van den berg sr., j.j. ( jaap) (m)

Titels
Adellijke titels (ridder, baron/barones, graaf/gravin, markies/
markiezin, hertog/hertogin en prins/prinses) en predicaten 
( jonkheer, jonkvrouw) kunnen als onderdeel van de achternaam 
worden beschouwd en mogen op de kandidatenlijst worden 
vermeld. Dit is overigens niet verplicht.
De adellijke titels en predicaten worden voor de geslachtsnaam 

Gemeentelijke publicatie week 52 - 2013

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 51 en de 
verdere in week 51 door het college genomen besluiten worden 
in week 2 van het nieuwe jaar vastgesteld. De besluitenlijst is in 
te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Vergadering welstandscommissie
De eerstkomende vergadering van de Commissie voor welstand 
en monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 2 januari 
2014 in het raadhuis.
Precieze aanvangstijd en agenda worden vastgesteld op de dag 
van de vergadering en kunnen op die dag zelf tussen 9 en 11 tele-
fonisch worden nagevraagd bij afdeling Ontwikkeling & Beheer.

Wijziging ophalen huisvuil
Op dinsdag 1 januari wordt i.v.m. nieuwjaarsdag geen huisvuil 
opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil van deze wijk 
op 2 januari opgehaald.

Reglement Burgerlijke Stand
In de vergadering van 20 december 2013 heeft het college van 
burgemeester en wethouders van Zandvoort Reglement Burge-
lijke Stand vastgesteld. Het Reglement treedt in werking op 1 
januari 2014, staat op de website en kan worden ingezien op het 
Raadhuis. Het Reglement Burgelijke Stand betreft bepalingen 
ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de 
buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, aanwijzing 
van locaties voor de huwelijksvoltrekking en de openstelling van 
het bureau van de burgerlijke stand.

Openingstijden horeca tijdens jaarwisseling
De burgemeester maakt bekend dat de openingstijden voor 
horecaondernemers in de nacht van 31 december 2013 op 01 
januari 2014 worden verruimd tot 05.00 uur. Dit geldt echter 
niet voor de jaarrondpaviljoens op het strand.

Verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad op woensdag 19 maart 
2014

Kandidaatstelling
Op de dag van de kandidaatstelling, maandag 3 februari 2014, 
bestaat van 9.00 tot 17.00 uur de gelegenheid de kandidatenlijs-
ten en de overige vereiste stukken in te leveren bij het centraal 
stembureau in het gemeentehuis van zandvoort

Om onvolkomenheden bij de officiële inlevering te vermijden 
vinden er in de periode voorafgaand aan 3 februari 2014 voor-
controles plaats. Het projectteam verkiezingen zal u hierover 
benaderen.

Inleveraar
De inleveraar van de lijst moet kiesgerechtigd zijn voor de 
verkiezing van de gemeenteraad van zandvoort. De inleveraar 
dient bevoegd te zijn de aanduiding van de groepering boven de 
lijst te plaatsen. Hij dient daartoe een verklaring van de (plaats-
vervangende) gemachtigde (die bij het centraal stembureau is 
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ondersteuningsverklaringen (model h 4). 
Groeperingen die bij de laatstgehouden verkiezing van de leden 
van de gemeenteraad één of meer zetels toegekend hebben 
gekregen zijn vrijgesteld van het overleggen van ondersteu-
ningsverklaringen.
De ondersteuningsverklaringen, voorzien van de aanduiding 
(mits geregistreerd) en de kandidaten van de groepering, zijn 
verkrijgbaar bij de inleveraar/contactpersoon van de groepe-
ring.

Een kiezer die een kandidatenlijst wil ondersteunen kan een 
hiertoe strekkende verklaring afleggen bij de afdeling burger-
zaken, van 20 januari t/m 3 februari 2014.
De openingstijden van de afdeling burgerzaken zijn:
centrale balie: 
zonder afspraak 
maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur 
donderdag 17.00 - 20.00 uur
‘s middags werken wij alleen op afspraak   
u kunt zelf uw afspraak inplannen op deze website. U herkent 
de digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met 
het kalendertje erop.  
Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak 
maken aan de balie of receptie. 

De kiezer moet zich identificeren en ondertekent, in bijzijn van 
een daartoe aangewezen ambtenaar, de ondersteuningsver-
klaring. De ambtenaar controleert of betrokkene als kiezer is 
ingeschreven in de gemeente. 
De gewaarmerkte verklaring wordt aan de kiezer meegegeven. 
De kiezer is zelf verantwoordelijk dat de verklaring in het bezit 
komt van de inleveraar van de kandidatenlijst. Een kiezer mag 
slechts één ondersteuningsverklaring ondertekenen.
Een overgelegde verklaring van ondersteuning kan niet worden 
ingetrokken.

Lijstencombinatie (lijstverbinding)
Lijsten van verschillende groeperingen kunnen worden verbon-
den tot een lijstencombinatie. Deze kan van invloed zijn op het 
verwerven van een restzetel. Een lijstencombinatie kan slechts 
tot stand gebracht worden tussen groeperingen waarvan de 
aanduiding is geregistreerd bij het centraal stembureau. Hier-
toe dient een gemeenschappelijke verklaring (model i 10) van 
de op de kandidatenlijsten vermelde gemachtigden te worden 
ingeleverd op de dag van de kandidaatstelling bij het centraal 
stembureau tussen 09.00 en 17.00 uur.
Een politieke groepering kan maar van één lijstencombinatie 
deel uitmaken. Het centraal stembureau beslist over de geldig-
heid van de lijstencombinaties.

Beslissing geldigheid kandidatenlijsten
Op vrijdag 7 februari 2014 om 16.00 uur zal het centraal stem-
bureau in een openbare zitting, welke gehouden zal worden in 
het gemeentehuis van zandvoort, beslissen over de geldigheid 
van de kandidatenlijsten en het handhaven van de daarop 
voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de 
daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering 
en de geldigheid van de lijstcombinaties.
Vervolgens worden de lijstnummers toegekend. 

Nummeren van de lijsten
De nummering van de lijsten is op genomen in de kieswet. 

Vervolg gemeentelijke publicatie week 52

Uitgangspunt is dat de zittende partijen in de gemeenteraad 
een voorkeurnummer krijgen op basis van het aantal behaalde 
stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing in 2010. 

Ondersteunende software verkiezingen (osv) voor de groe-
peringen
De ondersteunde software, waarin alle benodigde formulie-
ren / modellen voor de kandidaatstelling zijn opgenomen, 
is beschikbaar gesteld door de kiesraad. Kijkt u voor meer 
informatie op: www.kiesraad.nl/content/downloaden-voor-
politieke-partijen 

Vaststelling uitkomst stemming
Op vrijdag 21 maart 2014 om 10.00 uur wordt door het hoofd- / 
centraal stembureau de uitkomst / uitslag van de verkiezing be-
kendgemaakt / vastgesteld in het gemeentehuis van zandvoort.

Benoemingen
De benoemingen worden uitgereikt op: 21 maart 2013 aanslui-
tend aan de bijeenkomst van het centraal stembureau.
De benoemden worden daarbij in de gelegenheid gesteld om 
direct de formulieren in te vullen die nodig zijn voor het aan-
nemen van hun benoeming. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het 
projectteam op tel.nr. 023 5740100 of mailen naar bureau.
verkiezingen@zandvoort.nl 

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Bakkerstraat 2 en Kerkstraat 22, renovatie van de gevel en het 
vervangen dakkapellen, verzonden 16 december 2013, 2013-
VV-122.
- Koningstraat 23 en 25, vervangen hekwerk op de erfafschei-
ding, verzonden 17 december 2013, 2013-VV-150.
- Amperestraat 8, wijzigen voorgevel loods en vervangen dak-
platen, verzonden 17 december 2013, 2013-VV-138.
- Thorbeckestraat 3, plaatsen balkon voorgevel woning, verzon-
den 19 december 2013, 2013-VV-119.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Strandweg 1, uitbreiden voorzijde horecagelegenheid, verzon-
den 18 december 2013, 2013-VV-146.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de 
rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemees-

ter en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van 
de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde 
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via 
het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente 
Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag tot en met 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!

 
U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.zandvoort.nl. U 
herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje 
button met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de och-
tenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij 
de receptie.  Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u 
maar voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of 
aanbieden van banen in Zandvoort. 



Bestel nu de ZandvoortPas 2014
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZAnd
kORREl

Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Relax for You - 06-29621866
Remy Draaijer - 06-54323689
Zonvaart Reizen - Grote Krocht
WellnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wist u al dat wij ook
Fair Trade wollen 

mutsen en vesten hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hele maand december voor Pashouders

Tamme Konijnenbouten 
kilo € 9,95 ROSANTI

prOSeccO eXtrA drY
*lekkere bubbels van goede kwaliteit
nu p/fleS vOOr mAAr 9,95

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588

Nu met Zandvoort Pas;
ONtsPaNNiNgs
massage

www.Praktijkixchel.Nl

wellNessPraktijk

10%
kortin

g Massage - lichaamspakking - magnetiseren 
kaartleggen - paraffine behandelingen

Tot 1 Januari:
ontspannende rug 
massage van € 25,- 
voor € 20 ,-
Behandeling op afspraak 
tel. nr.06-29621866
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Dubbel winst 
De heren van ZHC hebben afgelopen zondag met twee over-
winningen goede zaken gedaan. Er werd zowel van Hisalis 
als van de reserves van Hoorn gewonnen.

In de eerste wedstrijd tegen 
Hisalis kwam Zandvoort, 
door een valpartijtje in de 
verdediging, al gauw op een 
01 achterstand. Geen reden 
tot paniek want voorin was 
het een prachtig gezicht 
hoe afwisselend Merijn 
Goezinne, Sven Drommel 
en Robert van Deinum door 
de verdediging van de te
genstanders heen manoeu
vreerden en elkaar perfect 
vonden. Achterin stonden 
Niek Verhoef en Mike van 
Poelgeest degelijk te verde
digen, en keeper Cees van 
Deursen hield de eerste helft 
het doel verder helemaal 
schoon. Bij de rust was de 
stand opgelopen tot 51 voor 
Zandvoort. In de tweede 
helft werd er wat noncha
lanter gespeeld en kwam 

Hisalis regelmatig in de 
Zandvoortse cirkel, via een 
frommelgoal en een strafbal 
werd het 53 en kort voor tijd 
werd door Zandvoort nog 
een strafcorner benut wat 
de eindstand op 63 bracht.

De tweede wedstrijd, tegen 
de reserves van Hoorn, was 
erg eenzijdig. Hoorn heeft 
het zaalhockey spelletje 
duidelijk nog niet onder de 
knie. Zandvoort maakte van 
hun doel een schiettent en 
liep met een 015 winst het 
veld af. Na deze overwinnin
gen staan de Zandvoortse 
heren op de tweede plaats 
en is alles nog mogelijk. 19 
januari wordt er weer ge
speeld in Spaarndam, en 
dat zijn dan de returns tegen 
Heerhugowaard en Hisalis. 

zaalhockey - heren

Ard Keff in zijn vertrouwde omgeving: tussen de auto’s

De passie van Ard Keff voor (race)auto’s en scootmobielen
Werk en passie gaan bij Ard Keff hand in hand. De 45-ja-
rige Zandvoorter heeft al bijna 17 jaar een autobedrijf in 
Zandvoort en sinds augustus 2008 heeft hij er een tweede 
bedrijf bij, Beter Mobiel, dat is gespecialiseerd in scootmo-
bielen en lichtgewicht rollators. In zijn vrije tijd is Ard al 18 
jaar succesvol als autocoureur. Daarin blikt hij terug op een 
even succesvol als bizar jaar.

Ard Keff runt zijn be
drijf Trade Ard BOVAG 
Automobielen samen met 
zijn compagnon Tom Steiner. 
Ard: “Wij taxeren inruilauto’s 
voor diverse autodealers. 
Deze occasions verkopen we 
vervolgens aan particulieren, 
bedrijven en aan exporteurs. 
De verkoop gaat voorname
lijk via autosites op internet 
en, wat heel belangrijk is, via 
mond tot mond reclame.” 

Keff zit al dik 18 jaar in de ra
cerij, eerst in de karting en 
de laatste 13 jaar in het au
toracen. En niet zonder suc
ces, de laatste vier jaar won 
hij de BMW E30Cup, waar
bij hij meer dan de helft van 
zijn races als winnaar over 
de finish kwam. Ook was hij 
actief op het circuit als in
structeur bij racecursussen 
en met het begeleiden van 
incentive’s voor onder an
dere bedrijven. “Helaas heb 

ik daar geen tijd meer voor. 
Mijn zaak gaat voor”, zegt hij.

Het afgelopen jaar was 
een heel zwaar jaar voor de 
sympathieke ondernemer. 
“Begin juli kreeg ik te ho
ren dat ik endeldarmkanker 
had. Er zat een grote tumor 
en de complete endeldarm 
is operatief verwijderd. “Dat 
was op 21 augustus. Door 
adequaat reageren van mijn 
huisarts Jagtenberg en de 
MDL arts in het Kennemer 
Gasthuis was ik er snel bij. 
In de week voor de operatie 
heb ik eerst nog vijf bestra
lingen gehad. Gelukkig was 
ik daar niet ziek van waar
door ik het weekend voor 
mijn operatie nog aan vier 
belangrijke races kon mee
doen. En nog met goed re
sultaat ook”, aldus Keff.

De operatie was goed ge
slaagd, waardoor hij na vijf 

dagen alweer naar huis 
mocht. Het herstel gaat 
nog wel minimaal een jaar 
duren. “Ondanks dat ik toch 
wel een jas heb uitgedaan, 
wilde ik per se het racesei
zoen afmaken. Ik stond eer
ste en wilde het kampioen
schap graag binnenhalen. 
Dat zou me kracht en posi
tief gevoel geven voor mijn 
herstel. De eerstvolgende 
race was vijf weken na de 
operatie. Het ging moei
zaam, maar toch lukte het 
me om twee keer derde te 
worden. De laatste race was 
acht weken na de operatie. 
Ik voelde mij erg moe en 
kon mij moeilijk concentre
ren, maar tijdens de wed
strijden won de adrenaline 
het van de vermoeidheid en 
reed ik twee hele goede ra
ces, waardoor ik mijn vierde 
achtereenvolgende titel in 
de BMW E30Cup veroverde. 
Dat zorgde voor een enor
me ontlading, mede omdat 
er veel familie, vrienden en 
sponsoren aanwezig waren”, 
weet hij.

Een dag na de kampioens
roes volgde de ‘kater’, toen 
hij weer begon met werken. 
Dat viel hem zwaar tegen. 
“Maar ja, dat is het nadeel 
van eigen baas zijn. Gelukkig 
krijg ik veel steun van mijn 
familie, mijn compagnon en 
goede kennissen. Zakelijk is 
het door de crisis een moei
lijke periode, maar gelukkig 
lijkt het in de autobranche 
volgend jaar iets beter te 
gaan”, gaat hij verder.

Ook met de verkoop en ver
huur van scootmobielen 
verwacht Keff in 2014 een 

stijgende lijn. Dat is een 
hele andere benadering dan 
auto’s verkopen, maar geeft 
wel enorm veel voldoening. 
“Het duurt vaak lang voordat 
mensen de schroom hebben 
overwonnen om met een 
schootmobiel te gaan rijden, 
laat staan er een te kopen. 
Ze beseffen in het begin 
niet dat het leven er zo veel 
aangenamer van wordt als 
je mobiel bent. Laatst had ik 
een mevrouw van 84 jaar, die 
naar een scootmobiel kwam 
informeren. Aanvankelijk 
wilde ze de koop tot na de 
winter uitstellen, maar toen 
ik haar ervan kon overtuigen 
dat het ook wel lekker is om 
bij een mooie dag in de win
ter er mee te gaan rijden, 
zag ze in dat uitstellen geen 
goede optie was. Ze is er nu 
heel gelukkig mee.”

Keff is op dit moment 
‘schoon’ en hoopt binnen 
een jaar weer helemaal de 
oude te zijn. “Dat is de tijd 
die het lichaam nodig heeft 
om helemaal te herstellen, 
zo zeggen de doktoren. Zelf 
hoop ik dat het sneller gaat 
en dat mijn energie snel 
weer wordt zoals voor mijn 
operatie. Dat herstel is ook 
bepalend voor mijn beslis
sing of ik door ga met racen. 
Het moet wel verantwoord 
zijn en niet mijn herstel in 
de weg staan. Maar goed, de 
eerste races zijn begin april, 
dus er kan nog veel gebeu
ren”, sluit hij af.

Trade Ard BOVAG Auto
mobielen en Beter Mobiel 
zijn gevestigd aan de Max 
Planck straat 44 in Nieuw 
Noord, tel. 5735735. 

adverteerders

Administratiekantoor  
 K. Willemse
Accountantskantoor  
 Huppelschoten
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Berg Totaaltechniek
Beter Mobiel
Bloemsierkunst  
 Jef & Henk Bluijs
Boudewijn's Visservice
Boudoir by Sara
Café Bluys
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Seniorenvereniging  
 Zandvoort 
Dorsman Assurantiën
Eb & Vloed
Exprom
Forever Uitvaartzorg

Greeven,  
Makelaardij o.g.
Heintje Dekbed Outlet
Jos Mesman
La Bonbonnière 
Laurel & Hardy
Monuta Westerveld
Onel Window  
 Dressings 
P. van Kleeff
Pesce Fresco
Pluspunt
Tand Prothese  
Zandvoort
Transportbedrijf 
Van der Veld 
Uitvaartcentrum  
 Haarlem
Van Aacken  
 Glaszettersbedrijf
Zandvoortse Sport  
 Combinatie ZSC'04

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de
hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

Wenst u een 
fantastisch 2014!
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